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• 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: 

• 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. 
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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 
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• 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. Deve-se, 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 

• 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. 
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• 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 

• 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 
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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 

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 

Cuidados de Uso 

• 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 
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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 

 

Manutenção Periodicidade 

Encerar pisos polidos com produtos específicos para proteger a pedra 
de agentes abrasivos. Em áreas de circulação intensa, intensificar a 

periodicidade (semanal ou diária). 

Pelo menos 
mensal 
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Verificar e completar o rejuntamento, a cada ano ou quando Anual 

No caso de fachadas e pisos, verificar as juntas de trabalho. Estas 

devem ser preenchidas com mástique e nunca com argamassa para 

Anual 

Verificar se existem peças soltas ou trincadas e reassentá-las 

imediatamente com argamassa colante adequada. 

Anual 

 

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 ConcretoDescrição do Sistema: 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 
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• 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: 

• 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. 
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• 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. 

Cuidados de Uso: Forros de Madeira 

• Fazer a impermeabilização da madeira para evitar possíveis problemas como: 
rachaduras e presença de fungos. 
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• 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 

Esquadrias, Impermeabilização e outros 

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; 

• Aço: chapa dobrada ou de perfilados; 

• Sintéticos: PVC; 
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• 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 
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envolvidos por uma camada de material autolubrificante, de grande resistência 
ao atrito e às intempéries. 

Esquadrias de Madeira 

 

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 

precoce. 

 

Bimestral 

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 
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mesmas especificações da pintura original. 

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 

poeira que podem comprometer o desempenho das roldanas e exigir 
a sua troca precoce. 

 

Bimestral 

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 
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• Verificar se as folhas da janela possuem gaxetas – peças de vedação 
em borracha – ou escovas fixadas ao longo de todo o perímetro das folhas. 

• 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. 

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. 
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• Limpar com pano macio seco ou levemente umedecido. Nunca molhar as 
divisórias. 

 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

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. 

 

 

 

Impermeabilização 

Descrição do Sistema: 
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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. 

• 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). 
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• 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 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 deaço 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. 
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• 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 

peças sanitárias, pois, através das falhas nos mesmos, poderá 
ocorrer infiltração de água. 

 

Anual 

Inspecionar a camada drenante do jardim, verificando se não há 

obstrução na tubulação e entupimento dos ralos. 

Anual 

 

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). 
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As coberturas podem ser feitas com lajes impermeabilizadas (horizontais ou 

inclinadas), com telhados ou mistas. 

• 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, 
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 
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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. 

• 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 

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-
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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. 

• 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 
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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 

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 

 

b) Quadro de Comando Elétrico 
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Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão. Mensal 

Verificar os elementos quanto ao funcionamento eletromecânico e 
fixação. 

Mensal 

Medir e registrar tensão e correntes elétricas dos equipamentos 
ligados ao quadro. 

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 

c) Motor 

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 
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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. Semestral 

d) Compressores Alternativos e Parafusos 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

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 
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Verificar o aterramento elétrico. Semestral 

Executar teste de vazamento. Semestral 

Verificar os parafusos de fixação das bases dos compressores. Semestral 

 

e) Circuito Refrigerante 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Limpar externamente. Mensal 

Verificar a existência de danos, corrosão externa e fixação. Semestral 

Eliminar focos de corrosão. Semestral 

Verificar a existência de danos no isolamento. Semestral 

Verificar a existência de danos externos nos compensadores de 
vibração. 

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 

 

f) Serpentina Evaporadora 
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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). 

Semestral 

Verificar a existência de vazamentos. Semestral 

 

g) Serpentina Condensadora 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de agentes que 
possam prejudicar a troca térmica. 

Mensal 

Limpar o sistema de drenagem. Mensal 

Limpar as superfícies de troca de calor. Semestral 

Verificar o isolamento térmico do 
componente (inspeção Visual). 

Semestral 

Verificar a existência de vazamento Semestral 
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h) 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 

 

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 
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Verificar o funcionamento dos dispositivos de controle e segurança. Mensal 

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura 
da serpentina 

e bandeja. 

Semestral 

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 

desengraxantes e corrosivos. 

Semestral 

Purgar o ar Semestral 

Drenar para eliminação de sujeira Semestral 

 

j) 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 

substituição. 

Mensal 
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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 

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 
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Verificar a existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do conjunto. Semestral 

 

b) Polias e Correias 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de sujeira, danos e desgastes. Mensal 

Limpar os elementos. Mensal 

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 

 

c) Quadros Elétricos 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a instalação e suas condições locais. Mensal 

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão. Mensal 
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Limpar os elementos e eliminar pontos de corrosão. Mensal 

Verificar os elementos quanto ao funcionamento eletromecânico e 
fixação. 

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. Mensal 

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 

referência. 

Semestral 

 

d) Acionamento (motores) 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão. Mensal 
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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 

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 

 

e) Compressores Alternativos e Parafusos 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de sujeira externa, danos e corrosão. Mensal 

Limpar externamente. Mensal 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2220 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

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 

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 

compressor. 

Trimestral 
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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 

Verificar o teor de acidez do óleo. Semestral 

 

f) 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 
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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 

Eliminar focos de corrosão. Semestral 

 

g) Trocador de Calor - Evaporador 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica. 

Mensal 

Verificar os fluxos dos fluidos refrigerante e refrigerado Mensal 

Verificar o isolamento térmico de componentes próximos (inspeção 
visual). 

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 
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h) Trocador de Calor - Condensador 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca 
térmica. 

Mensal 

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 

fluidos nos pontos de entrada e de saída. 

Semestral 

Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual). Semestral 

 

i) Filtro de Ar 

Manutenção Preventiva Periodicidade 
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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 

Limpar o elemento filtrante (quando recuperável). Mensal 

 

j) Gabinete 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura 
da serpentina e 

bandeja. 

Mensal 

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 

desengraxantes e corrosivos. 

Mensal 

Limpar o gabinete do condicionador. Mensal 
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Eliminar focos de corrosão. Semestral 

Substituir o elemento filtrante. Anual 

Medir e registrar o diferencial de pressão. Anual 

k) 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 
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Limpar os elementos. Mensal 

Verificar funcionamento mecânico Mensal 

Lubrificar mancais de acionamento Mensal 

Verificar a existência de danos na isolação térmica da rede de dutos 
(inspeção visual) 

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. 

Anual 

Limpar a rede de dutos, onde for acessível. 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 

necessário, de acordo com o diagnóstico acima). 

Anual 

 

m) Instrumentação 

Manutenção Preventiva Periodicidade 

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa. Mensal 
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Limpar externamente. Mensal 

Registrar e informar quais os instrumentos necessitam de calibração ou 
substituição. 

Mensal 

Eliminar focos de corrosão. Trimestral 

Verificar se o instrumento está fornecendo informação sobre a 
grandeza que está 

medindo. 

Anual 

Verificar e registrar a validade do período de calibração do 
instrumento, através de etiqueta, 

selo ou certificado. 

Anual 

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. 
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• 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 gotejamento 

Implantação do Serviço de Manutenção Predial da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa  

A implantação do Serviço de Manutenção Predial para a Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , 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 manutenção 

da edificação, inclusive na organização do sistema de 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 
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manutenção e de registros das ações tomadas, de forma prover evidências da 

conformidade do serviço realizado e manter um histórico das ações executadas. 

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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Controle e Planejamento da Manutenção Predial da Policlínica Regional - Unidade 
Formosa . 

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. 
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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 para o aprimoramento e maximização dos 

recursos possibilitando a antecipação e mitigação de falhas ou interrupções 

indesejadas. 

• 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 Regional - Unidade Formosa sendo as mesas 

acompanhadas através de sistema e com monitoração de indicadores. 

Manutenção Civil 
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ESQUADRIAS (FERRO 

E ALUMINIO) 

FORROS (FIBRA 
MINERAL, GESSO, 
PVC E OUTROS) 

COBERTURA E 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
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CONCRETO DA 
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Manutenção Hidráulica 
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Manutenção Mecânica 
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Manutenção Elétrica 
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BARRAMENTOS 
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BANCO DE BATERIAS 
DOS NO- BREAKS 
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12.9.5.4 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 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. 
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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. 

12.9.5.5 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, 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. 
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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 Regional - Unidade Formosa 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 REGIONAL - UNIDADE FORMOSA 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. 

 

A gestão contábil financeira da Policlínica Regional - Unidade Formosa 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. 
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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 Regional - Unidade Formosa 

, a se adequar respeitando as devidas proporcionalidades e características da 

unidade: 

CONTABILIDADE 

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: 
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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: 
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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: 

 

 

 

 

 

 

Os demonstrativos contábeis mensais deverão ser disponibilizados às 

Coordenações até o dia 20 do mês subsequente ao de referência. 

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 
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O Contabilista deverá encerrar os balanços e apresentar os demonstrativos 

contábeis anuais até o dia 30 de abril do ano seguinte ao de referência. 

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. 

Receita - São contas representativas dos recursos auferidos no exercício, a serem 

computadas na apuração do resultado do INSTITUTO CEM, desdobradas nas 

seguintes categorias econômicas: 

a. Receitas Correntes – de natureza contínua, resultantes da 
arrecadação de serviços e patrimoniais; 
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b. 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; 

c. Receitas Financeiras – juros recebidos, descontos obtidos, o lucro 
na operação de reporte e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras 
de renda fixa; 

d. 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. 

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. 

FINANCEIRO 

OBJETIVO 

Padronizar e racionalizar o processamento da despesa em âmbito do INSTITUTO 

CEM. 

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: 

a. 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; 

b. 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; 
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c. Rescindir ou suspender contratos de serviços assessórios; 

d. Negociar com fornecedores e prestadores de serviço sobre o 
parcelamento de valores pendentes de pagamento; 

e. 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. 

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. 

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. 

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; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2265 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

• 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 cada exercício financeiro, pela parte a ser nele 
executada. 

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. 

INDICADORES FINANCEIROS 
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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 

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. 

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 Regional - 

Unidade Formosa , porém não são rateados, assim como acontece com os Centros 

de Custos Produtivos; 
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• 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 Policlínica Regional - Unidade Formosa e terão seus custos rateados 

aos demais Centros de Custos. 

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. 

 

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. 

12.9.7.1 DIRETORIA / GERÊNCIA E SUPERVISÃO 

DIRETORIA Quantidade 
profissional 

Horas trabalhadas  regime contratação 

Diretor Geral 1 40 PJ 
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Diretor 
Financeiro 

1 40 PJ 

• Gerência de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Custos 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Contábil e 
Financeira 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Faturamento e 
Prontuário 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Orçamento e 
Custos 

1 40 PJ 

Gerência de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Custos 

1 40 PJ 

Diretor 
Administrativo 

1 40 PJ 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Formalização de 
Pessoal 

1 40 PJ 

Gerência de 
Operações 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Administrativa 
(plantão) 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Nutrição e 
Dietética 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Recepção e 
Telefonia 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Tecnologia da 
Informação 

1 40 PJ 
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• Supervisão de 
Governança em 
Higienização 

1 40 PJ 

• Coordenação 

Administrativa 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Almoxarifado e 
Patrimônio 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Farmácia 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Vigilância e 
Transporte 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Manutenção 

1 40 PJ 

Gerência de 
Qualidade 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Excelência 
Operacional 

      

Diretoria Técnica       

• Supervisão de 
Análises Clínicas 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Controle de 
Infecção 
Relacionada à 
Assistência à 
Saúde 

1 40 PJ 

Gerência de 
Atendimento ao 
Paciente 

1 40 PJ 

Gerência de 
Enfermagem 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Procedimento 
Cirúrgico e CME 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Enfermagem - 
Urgência e 
Emergência 

1 40 PJ 
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• Supervisão de 
Enfermagem - 
Ambulatório, 
Diagnóstico e 
Hemodinâmica 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Enfermagem - 
UTI Adulto, 
Pediatrico e 
Neonatal 

1 40 PJ 

• Coordenação 
de Enfermagem - 
Assistência à 
Internação 

1 40 PJ 

Gerência de 
Atendimento 
Clínico 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Ambulatorial 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Urgência e 
Emergência 

1 40 PJ 

• Supervisão UTI 
Adulto, 
Pediatrico, 
Neonatal 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Centro Cirurgico 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Hospital Dia 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Oncologia 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Maternidade 

1 40 PJ 

• Supervisão 
Saúde Mental 

1 40 PJ 

• Supervisão 
SADT Interno e 
Externo 

1 40 PJ 

Gerência 
Multiprofissional 

1 40 PJ 

• Supervisão 

Multiprofissional 

1 40 PJ 
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• de Reabilitação 1 40 PJ 

• Supervisão de 
Enfermagem 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Farmácia 
Ambulatorial 

1 40 PJ 

• Supervião de 
Fonoaudiologia 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Fisioterapia 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Nutrição 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Psicologia 

1 40 PJ 

• Supervisão de 
Serviço Social 

1 40 PJ 

• Supervisão de 

Terapia 
Ocupacional 

1 40 PJ 

 

Cargo  Quantidade 
profissional 

Horas 
trabalhadas  

regime 
contratação 

ENFERMAGEM       

Enfermeiro RT 1 40 CLT 

Enfermeiro CCIH auditor 1 40 CLT 

Enfermeiros Diurnos 12 x 36 136 12 x 36 CLT 

Enfermeiros Notunos 12 x 36 94 12 x 36 CLT 

Gerente de enfermagem 1 40 CLT 

Coordenação 12 40 CLT 

Técnico de Enfermagem Diurno 
12 x 36 

350 12 x 36 CLT 

Técnico de Enfermagem 
Noturno 12 x 36 

280 12 x 36 CLT 

Médico 1 20 CLT 

Maqueiro 50 12 x 36 CLT 
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Tec.Imobilização Ortopedica 
Noturno 

4 20 CLT 

LABORATÓRIO       

Biomédico RT 1 20 CLT 

Biomédico Diurno 6 20 CLT 

Biomédico Noturno 6 20 CLT 

Tec.Laboratorio diurno 3 20 CLT 

Tec.Laboratorio - agencia 
Transfusional 

1 20 CLT 

Líder de RH 1 44 CLT 

Assitente RH 6 44 CLT 

Almoxarife 10 40 CLT 

Aux. Compras 8 40 CLT 

Farmaceutica RT 1 40 CLT 

Farmaceutico Clínico 12 30 CLT 

Assistente Farmacia Diuirno 5 40 CLT 

Assistente Farmacia Noturno 4 40 CLT 

ADMINISTRAÇÃO       

Administrador  4 44 CLT 

Analista de contratos  1 44 CLT 

Assistente de custos 3 44 CLT 

Gerentes Administrativos 6 44 CLT 

Assistente AdministrativoII 
diarista 

53 44 CLT 

Assistente AdministrativoII 

noturno 

10 44 CLT 

Assistente de faturamento 13 44 CLT 

Analista de qualidade 2 44 CLT 

Tec. Seg. Trabalho 5 44 CLT 

Motorista - Diurno 12x36 4 40 CLT 

Motorista - Noturno 12x36 3 40 CLT 

MULTIDISCIPLINAR       
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Assistente Social 10 30 CLT 

Psicologo 10 30 CLT 

Fonoaudiologo 10 30 CLT 

Terapia ocupacional 8 30 CLT 

Nutricionista 16 30 CLT 

Fisioterapeuta matutino - 
semanal 

22 30 CLT 

Fisioterapeuta vespertino - 
semanal 

20 30 CLT 

 

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 Regional - Unidade Formosa , conforme: 

12.9.8.1 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, matérias-primas, 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; 
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• 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 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. 
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Parágrafo Único – Fica proibida a aquisição de material permanente em quantidade 

superior à da pronta destinação e utilização por parte das unidades requisitantes, 

ressalvadas aquelas destinadas à reserva técnica para substituição imediata em 

caso de manutenção, 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: 

• 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. 
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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. 

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. 
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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; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2279 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

• 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: 

• quantidade existente; 

• análise do consumo da unidade em períodos pré-determinados; 

• prioridade de atendimento a determinadas áreas definidas pela 
administração; 
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• 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: 

• 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; 
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• 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: 

• 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. 
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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. 

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; 
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• 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; 

• 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. 
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• 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 
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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, 

considera-se: 

• 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 Formosa-

GO, revogando-se as disposições em contrário. 

Fórmulas para renovação e reposição de estoque 
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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 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: 
a. Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12 
b. Estoque Mínimo. Em =C x f 
c. Estoque Máximo. EM =Em + C x I 
d. Ponto de Partida. Pp =Em + C x T 
e. 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. 

12.9.8.2 Normas de segurança para armazenagem do material no 
Almoxarifado 

 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. 
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O almoxarifado deverá observar as seguintes normas: 

• quanto ao armazenamento: 

a. os materiais devem ficar agrupados por classe, de forma a viabilizar sua 
rápida conferência, adotando-se um sistema de endereçamento físico, 
possibilitando sua localização; 

b. os materiais não devem ser armazenados em contato direto como piso; 

c. as etiquetas na face da embalagem devem ficar voltadas para o lado avesso; 

d. os materiais de menor peso nas prateleiras de cima, os de maior nas 

prateleiras de baixo; 

e. os materiais mais solicitados à frente, os menos atrás; 

f. os materiais devem ser empilhados, se necessário, observando-se a 
segurança e as recomendações dos fabricantes; 

g. os materiais devem ser estocados em suas embalagens originais; 

h. os materiais mais solicitados próximos à área de expedição; e 

i. a reposição do estoque deve ser feita atrás do material já existente. 

• As fórmulas aplicáveis à supervisão de Estoque são: 
a. Consumo Médio Mensal. C= Consumo Anual/12 
b. Estoque Mínimo. Em =C x f 
c. Estoque Máximo. EM =Em + C x I 
d. Ponto de Partida. Pp =Em + C x T 
e. 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. 

• quanto à segurança: 
a. existência de extintores de incêndio, mangueira etc, nos tipos e 

quantidades necessárias, com fácil acesso e manutenção periódica; 
b. portas e janelas com instalações de segurança necessárias (grade, alarmes, 

trinco, cadeados, fechaduras etc); 
c. proibição de entrada de pessoas estranhas ao local de guarda de materiais, 

a não ser em objeto de serviços; 
d. portas permanentemente trancadas e atendimento realizado por meio de 

balcão; 
e. existência de armários trancados para a guarda de materiais de pequeno 

volume e grande valor; 
f. instalações elétricas em perfeito estado de funcionamento; 
g. proibição de estoque de explosivos e inflamáveis (álcool, gasolina, gás, 

querosene etc) no almoxarifado, junto a outros materiais, devendo ser 
observadas as normas de segurança expedidas pelos órgãos técnicos; 

h. arrumação do almoxarifado deve permitir a fácil circulação dentro de sua 
área, bem como acesso aos extintores e mangueiras de incêndio, por parte 
do pessoal especializado no combate a incêndios; 

i. colocação de placas indicativas de proibição de fumar no almoxarifado; 
j. proteção contra insetos e roedores; e 
k. reciclagem periódica dos servidores do setor em treinamento na área de 

medicina e segurança do trabalho e brigada de combate a incêndio. 

• quanto à movimentação: 
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a. 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. 

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 Regional - Unidade 

Formosa . 

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 

• 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:  
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Consiste na distribuição de materiais e medicamentos às unidades da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa , mediante requisição apropriada. Após a dispensação 

dos materiais e/ou medicamentos o sistema deverá ser atualizado de imediato. 

12.10 Apresentação da padronização de 
medicamentos e materiais médicos hospitalares. 

 
• 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. 

 

• Implantar políticas de utilização de medicamentos com base em correta avaliação, 
seleção e emprego terapêutico na Policlínica Regional - Unidade Formosa 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.  

 
• 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.  

 

• 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. 
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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). 

 
As solicitações de inclusão de medicamentos na Padronização da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa deverão ser feitas através do preenchimento do 

formulário apropriado, encaminhado para avaliação do Diretor Médico e da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica da Policlínica Regional - Unidade Formosa , 

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). 

 
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 
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12.10.8.1 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 Regional - Unidade 

Formosa , 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 Regional - Unidade Formosa , 

garantindo que tudo o que é utilizado na Policlínica Regional - Unidade Formosa 

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 REGIONAL - UNIDADE FORMOSA 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 - Unidade Formosa 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 
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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: 

• Padronizar os medicamentos pelo princípio ativo, conforme Determinação Comum 
Brasileira e de valor terapêutico comprovado, excluindo-se sempre que possível as 
associações; 

• Padronizar as formas farmacêuticas, apresentações e dosagens, considerando: 

• A comodidade para administração a pacientes, 

• A facilidade para cálculo de dose a ser administrada e, 

• A facilidade de fracionamento ou multiplicação das doses; 

• Padronizar materiais de consumo hospitalar sempre pela descrição genérica e 
detalhada do item; 

• 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; 

• 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; 

• Rever e atualizar periodicamente a lista de medicamentos, materiais e 
equipamentos médico-hospitalares padronizados; 

• Analisar a relação custo/benefício nos processos de inclusão e exclusão de 
medicamentos e produtos afins da padronização; 

• Divulgar informações relacionadas a estudos clínicos relativos a medicamentos e 
materiais incluídos ou excluídos da padronização; 

• Estabelecer critérios para a inclusão e exclusão de medicamentos, materiais e 
equipamentos médico-hospitalares na padronização; 

• 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 Regional 
- Unidade Formosa ; 

• 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 Regional - Unidade Formosa 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 Regional - Unidade Formosa . 

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. 
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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 

 

ATIVIDADE 

Anual 

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

 

1 

Verificar a margem de 
segurança de estoque 
de materiais e 
medicamentos, 
fornecedores 
contratados, 
fornecedores e 
secundários e outros 

            

 

2 

Verificar o registro de 
detecção, avaliação, 
e prevenção dos 
efeitos adversos ou 
quaisquer problemas 
relacionados a 
medicamentos; 

            

 

3 

Verificação da 
prescrição, forma de 

acondicionamento e 
dispensação dos 
medicamentos na 
farmácia e nos 
setores de 
distribuição 
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4 

Inspecionar a 
quantidade, 
condições de uso, 
período de 
funcionamento e 
suficiência dos 
equipamentos, para 
suprir a demanda da 
Policlínica Regional - 
Unidade Formosa  

            

 

5 

Verificar a existência 
de contrato ou 
convênio legal, 
registro e cronograma 
das manutenções 
preventivas em 
documento 
específico. 

            

6 Garantir a 
continuidade da 
atenção em caso de 
falta de materiais e 
medicamentos para 
o paciente. 

            

 

12.11 Apresentação de Critérios para a contratação 
de terceiros para os serviços de limpeza e 
vigilância e manutenção predial 

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; 

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; 
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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. 

 

CAPÍTULO IDA 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 . 
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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. 

§ 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 
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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. 

§ 4º Os preços do banco de dados próprio do INSTITUTO CEM , poderão ser utilizados 

como valor estimado. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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 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 termos do art. 6º. 

§ 2º Persistindo a ausência de fornecedores habilitados, poderá ser realizada a 

aquisição/contratação nos mesmos termos do parágrafo 2º do art. 15 deste 

Regulamento. 
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§ 3º  A observância do valor estimado para a compra/contratação de que trata a 

parte final do caput será dispensada quando as propostas de preço comprovarem 

que o valor estimado esteja desatualizado ou fora da realidade do mercado. 

§ 4º Os preços do banco de dados próprio do INSTITUTO CEM , poderão ser 

utilizados como comprovação de preços de mercado, durante a fase de negociação. 

Art. 12 Todas as compras ou contratações deverão ser autorizadas e efetivadas das 

seguintes formas: 

I. Nos casos de ordem de compra serão autorizadas pelo Gerente 

Administrativo; 

II. Nos casos de contrato pelo Gerente Administrativo previamente no 

Relatório de Compras e pelo Gerente Geral no Contrato; 

III. As compras/contratações cujo valor global seja superior a R$ 100.000,00 

(cem mil reais) serão autorizadas pelo Conselho de Administração do INSTITUTO 

CEM , independente de convocação, sem prejuízo da autorização do Gerente 

Administrativo e Gerente Geral da Filial do INSTITUTO CEM . 

§ 1º A autorização do Conselho de Administração poderá se dar ad referendum 

sempre que a autorização prévia não for possível. 

§ 2º O Gerente Administrativo e Geral da Filial do INSTITUTO CEM , são hábeis para 

suprir mutuamente suas eventuais ausências, na assinatura dos Relatórios de 

Compras das Ordens de Compras e dos Contratos, facultando-se ao Gerente Geral 

a delegação de poderes por meio de instrumento administrativo próprio. 

Art. 13 Os resultados de todas as compras/contratações, incluídas aquelas 

previstas no artigo 15, e as alienações serão disponibilizadas no sito do INSITUTO 

CEM, durante a vigência do Contrato de Gestão, observadas as seguintes 

informações: 

I. Nos casos de Ordem de compra 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Descrição do item. 

d) Quantidade do item. 

e) Valor total. 

II. Nos casos de Contrato 

a) Nome da empresa. 

b) CNPJ. 

c) Objeto do contrato. 
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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. 
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V. Contratação de empresa especializada ou profissional de notória 

especialização, assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua 

especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos 

relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais 

adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado. 

VI. Contratação de empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem 

fins lucrativos na área de educação profissional, encaminhamento para pesquisa 

científica, tecnologia, Organizações Sociais, universidades nacionais ou 

estrangeiras. 

VII. Aquisição/contratação cujo valor não exceda R$ 35.200,00 (trinta e cinco 

mil e duzentos reais) por ano, considerando o valor total da aquisição e/ou 

contratação vedado o fracionamento de despesas. 

VIII. Aquisição/contratação realizada em caráter de urgência ou emergência, 

caracterizada pela ocorrência de fatos inesperados e imprevisíveis, cujo não 

atendimento imediato seja mais gravoso importando prejuízos ou comprometendo 

a segurança de pessoas ou equipamentos, reconhecidos pela administração. 

IX. Grave perturbação da ordem pública ou calamidade pública, cujo não 

atendimento imediato seja mais gravoso importando em prejuízos ou 

comprometendo a segurança de pessoas, equipamentos, patrimônio público ou 

particular sob responsabilidade do INSTITUTO CEM , reconhecidos pela 

administração. 

X. Quando não acudirem interessados à seleção anterior devidamente 

publicada nos termos do art. 6º e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para o objeto do contrato de gestão, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas. 

XI. Aquisição/contratação que utilizar dos valores registrado em Atas de 

Registros de preços vigentes, para formalizar negociação diretamente com 

fornecedor vencedor e propor a contratação nos mesmos moldes do Poder Público 

contratante. 

§ 1° Nas hipóteses dos incisos IV, V e VI deste artigo, a empresa contratada deverá 

comprovar a compatibilidade do preço praticado no mercado, por meio de, pelo 

menos, uma nota fiscal de outros clientes com produtos/serviços idênticos ou 

similares, ou o Serviço de Compras poderá comprovar a compatibilidade de preços 

através de informações do banco de dados próprio, contratações realizadas pela 

administração pública, entidades públicas ou privadas do terceiro setor para 

validação do valor contratado. 

§ 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 
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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) Aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da emissão da ordem 

de compra; 

b) Aquelas cuja contratação de serviços de engenharia seja de valor inferior a 

R$ 150.000,00. 

c) Aquelas cuja aquisição de bem ou serviço, exceto de engenharia, seja de 

valor inferior a R$ 80.000,00 

§ 3º Para os casos que se tratem as alíneas a”, b” e c” do § 2º, o instrumento 

contratual será substituído pela ordem de compra nos termos do inciso VIII do art. 

2º deste Regulamento. 

§ 4º A ordem de compra passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa 

concordância através da assinatura do fornecedor no referido documento. 

Art. 17 Os contratos firmados com base neste regulamento estabelecerão, por 

escrito, com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em 

cláusulas que estejam em conformidade com o instrumento de seleção e com a 

proposta a que se vinculam, devendo conter, no mínimo, cláusulas que 

estabeleçam necessariamente: 

I. Qualificação das partes; 
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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. 

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. 
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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. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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. 
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12.12 Descrição de funcionamento da unidade de 
faturamento, bem como horários de trabalho; 
estrutura de chefia; membros e vínculo com o 
Hospital. 

 

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 da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa , 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 da Policlínica Regional - Unidade Formosa , 

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 hospital, 

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 Físico-Orçamentária - 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 Regional - Unidade 

Formosa também analisará com o corpo clínico a média de permanência dos 
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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 Regional - Unidade Formosa seguindo as 

normatizações do Ministério da Saúde, as quais são detalhadas em dois manuais: 

12.12.1.1 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. 

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. Considera-se 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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). 

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. 
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• 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. Nos procedimentos de urgência o fluxo inicia-se com o atendimento direto 

no estabelecimento para onde o usuário for levado, ou por um encaminhamento 

de outra unidade ou ainda pela Central de Regulação / Complexos Reguladores. 

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. 

12.12.1.2 Normas e Rotinas do Serviço de FATURAMENTO  

O faturista hospitalar realiza atividades de controle e análise do fluxo do ciclo de 

despesas da empresa. Dentre as suas atividades estão: 

• 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 Regional - Unidade Formosa  

• Registrar dados relacionados ao padrão TISS 

Por isso, a equipe de faturamento está envolvida em praticamente todos os setores 

da empresa. 

A equipe deve estar ciente dos gastos gerados pela equipe médica. Custos 

comerciais, administrativos, tributários e financeiros também. 

Com base nisso, a equipe cruza esse montante com a receita líquida e, a partir 

disso, identifica gargalos e oportunidades. 

Em se tratando da jornada do paciente, o faturista atua através do seu prontuário, 

onde é registrado desde a entrada do paciente, o período de internação, exames 

e medicamentos utilizados, além dos custos gerados para o centro cirúrgico, até a 

sua alta. 

O controle desse processo é essencial para que nenhum item seja glosado, isto é, 

não cobrado. 

O prontuário eletrônico e outras soluções de automação, auxiliam na rotina das 

gestões hospitalares. 
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12.12.1.3 Horário de funcionamento da área/serviço 

24 horas por 7 dias na semana em dois turnos de 12hx 36 horas, com 40 horas 

semanais 

12.12.1.4 Equipe Mínima 

O Serviço de faturamento integrará o corpo de profissionais da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa com uma equipe formada por 3 (três) profissionais, sendo de 

2ª. A 6ª. Feira , 8 horas por dia. 

12.13 Instrução para funcionamento do Serviço de 
Farmácia com especificação de estrutura, normas, 
rotinas, definidas as áreas de abrangência, 
horários e equipe mínima. 

 

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 coordenada pelo Farmacêutico. 

✓ 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 
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também responsabilidade sobre o acompanhamento do uso de medicamentos e 

materiais visando à eficácia da terapia e assegurando o uso racional dos mesmos 

✓ .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.O SEFAR deverá compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica, 

colaborando na padronização de produtos farmacêuticos a ser instituída na 

Policlínica Regional - Unidade Formosa .Normas e Rotinas do Serviço de Farmácia  

12.13.1.1 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; 
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• 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. 

1.1.1.1 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. 

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-científicaA principal razão de medicações 

seguras e oportunas. 

O RT da farmácia boletim interno, diariamente, Deverá também compras, a serem 

entreguesConforme legislação, medicamentos controlados 

12.13.1.2 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 
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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. 

c)Técnicas: 

• Responder pela aquisição;. distribuição, qualidade e o registro das substâncias 
controladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Medicamentos, insumos, 
Dietéticos e Correlatos. 

• 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. 

 
O Serviço de Farmácia integrará o corpo de profissionais da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa com uma equipe formada por: 

 

ESPECIALIDADE/INTERNAÇÃO Dimensionamento Recursos Humanos - Assistência e Administrativo - CLT 

Internação 
e Hospital 
dia* 

Ambulatório 
* 

Centro 
Cirúrgico 
* 

Pronto 
Socorro  

CME  Equipe 
Multiprofissional 
- Internação, 
Ambulatorio e 
Pronto Socorro  

SADT Administração/apoio 
administrativo e 
assistencial  

Farmacêutico           1   5 

Asssitente de Farmácia                7 

13 (treze) profissionais, sendo (5) Farmaceuticos e 07(sete) assistentes de farmácia 

profissionais e 01 farmaceutico coordenador de 40 horas semanais 

 
O Serviço de Farmácia da instituição manterá coordenador por 40 horas semanais, 

e profissionais com plantão de 12 horas, durante 24 horas por dia, 7 dias na 

semana, sendo que os plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas 

vigentes: 
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12.14 Volume de recursos financeiros destinados a 
cada tipo de despesa. 

Este item está discriminado no item 16 Proposta Financeira, em Anexo. 
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13 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

13.1 Apresentação de convênio de cooperação técnica 
com entidades de ensino para desenvolvimento de 
estágios curriculares, treinamentos e residências. 

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 teórico-prática, 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 atuação 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. 
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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 

Formação Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação 

I. Pesquisa, Inovação e Extensão 

II. Desenvolvimento Técnico 

III. Internacionalização 

IV. Gestão de Pessoas 

V. Informação, Comunicação 

VI. Infraestrutura e Segurança 

VII. 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 Regional - Unidade Formosa . 

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 Regional - Unidade Formosa  

Mapa Estratégico 

O Mapa Estratégico do Instituto CEM, apresentará a missão e visão da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa 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. 
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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. 

 

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. 

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. 

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 ensino-aprendizagem, 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 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 
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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. 

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;  

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. 

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;  
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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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• Formar especialistas para atuarem nas Redes de Atenção à Saúde do SUS no 

Município de Formosa. 

• Fortalecer as atividades de ensino e pesquisa, como uma estratégia de 

melhoria da qualidade de serviço ofertados aos usuários do SUS. 

13.1.3.1 Residências Médicas 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

Buscar a articulação de dados investigados, estimulando a permanente formulação 

de diagnósticos e a utilização de indicadores de risco e vulnerabilidade, 

considerando 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• ambulatório geral e em unidade básica de saúde: mínimo de 20% da carga 

horária anual; 
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• 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 

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). 

13.1.3.2 Residências Multiprofissionais 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

13.1.3.3 Estágios curriculares 

13.2 Parcerias com instituições para desenvolvimento 
de projetos de pesquisa na área da assistência 
hospitalar e/ou de saúde pública. 

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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13.3 Apresentação de projeto em educação 
permanente com vista à capacitação da equipe 
interdisciplinar da unidade hospitalar. 

 
Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, 

descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou 

orientação. A produção científica movida simplesmente por essa curiosidade tem 

sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e 

de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. 

Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo 

ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico 

e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o 

principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas 

realizações estão presentes desde o domínio do fogo até às imensas 

potencialidades derivadas da moderna ciência da informação, passando pela 

domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e indústria modernas e, 

é claro, pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade no 

último século. 

Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é 

a solução de problemas que afligem a humanidade. Viver mais tempo e com mais 

saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as 

distâncias que nos separam de outros seres humanos – seja por meio de mais canais 

de comunicação ou de melhores meios de transporte – são alguns dos desafios e 

aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm 

contribuído. 

Uma pessoa nascida no final do século 18, muito provavelmente morreria antes de 

completar 40 anos de idade. Alguém nascido hoje num país desenvolvido deverá 

viver mais de 80 anos e, embora a desigualdade seja muita, mesmo nos países mais 

pobres da África subsaariana, a expectativa de vida, atualmente, é de mais de 50 

anos. A ciência e a tecnologia são os fatores chave para explicar a redução da 

mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas, por exemplo, e o 

consequente aumento da longevidade dos seres humanos. 

Partindo do pressuposto acima podemos compreender o importância de investir 

em ciência e tecnologia por essa razão o Governo do Estado de Goiás, chama as 

organizações sociais parcerias para que em suas propostas de gestão dos serviços 

de saúde do Estado apresentem ferramentas e mecanismos inovadores que possam 

atender a tão importante missão.  

Desta forma apresentaremos a seguir nossa proposta metodológica para 

atendimento a esse quesito do edital de chamamento. 
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13.3.2.1 CONCEITO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (EP) 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual uma 

concepção de trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana e comprometida com 

os coletivos. Os atores do cotidiano são os principais detentores da tomada de 

decisão sobre acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade. 

A Educação Permanente em Saúde reconhece o cotidiano como lugar de invenções, 

acolhimento de desafios e substituição criativa de modelos por práticas 

cooperativas, colaborativas, integradas e corajosas na arte de escutar a 

diversidade e a pluralidade do País. Na proposta da Educação Permanente em 

Saúde, a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção, da 

gestão, da participação ou da formação é construída na prática de equipes, 

trabalhadores e parceiros, devendo considerar a necessidade de implementar um 

trabalho relevante, de qualidade e resolutividade. As demandas para qualificação 

ou especialização são demandas para a promoção de pensamento e ação. 

A educação dos trabalhadores da saúde é uma área que requer empenho para o 

aprimoramento de métodos educativos que atinjam com eficácia a equipe 

multiprofissional. Para promover o desenvolvimento do processo de trabalho é 

preciso criar estratégias de educação que encorajem a participação dos 

trabalhadores da área da saúde e assim possibilitem a capacitação profissional.  

De acordo com Farah BF (Rev APS. 2003; 6 (2):123-5)  

“A educação é um processo permanente que busca alternativas e 
soluções para os problemas de saúde reais vivenciados pelas 

pessoas e grupos em suas realidades”.  

DA NATUREZA DO SERVIÇO DE EP 

A educação continuada considera a vivência de trabalho do profissional, onde a 

valorização desse saber aponta a realidade do serviço, a exposição das 

necessidades e problemas, e estimula a troca de experiências, a criação de uma 

nova prática do saber, a partir do pensamento crítico gerado por esse processo. É 

nesta premissa que o Instituto CEM pretende organizar a oferta de EP instituindo 

um departamento de ensino pesquisa e extensão nominado de NEPE, dotado de RH 

qualificados e capacitados sob a égide da concepção pedagógica de um pedagogo 

competente e mais membros técnicos que comporá a estrutura metodológica de 

planejamento, organização, execução e avaliação permanente da qualidade do 

serviço ofertado e, com total apoio da gestão da unidade e validação da diretoria 

o INSTITUTO CEM. 

 DOS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE EP  

Constitui-se em uma das alternativas viáveis de mudanças no espaço de trabalho, 

em razão de cogitar formas diferenciadas de educar e aprender, através da qual 
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se propõe transcender ao tecnicismo e as capacitações pontuais, instigando a 

participação ativa dos educandos no processo, assim como o desenvolvimento da 

capacidade crítica e criadora dos sujeitos.  

Porquanto, prospecta-se que a educação permanente busca transformar as 

práticas profissionais existentes através de respostas construídas a partir da 

reflexão de trabalhadores, estudantes e demais atores sociais; 

• Estabelecer um diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, 

promovendo a compreensão dos fenômenos observados no cotidiano, 

notadamente aqueles que se referem à Educação e a Saúde; 

• Atura em parceria com outros serviços da instituição visando melhoria e 

integração dos mesmos; 

• Oportunizar parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão para 

oferta de estágios e programas de capacitação permanente dos colaboradores 

e alunos melhorando significativamente a oferta do serviço aos usuários do 

SUS.  

• Ser um espaço de planejamento, organização, execução e avaliação constante 

e adequada dos serviços e programas a serem ofertados com foco sempre na 

melhoria da qualidade ofertada ao usuario do SUS. 

  

 

Por se tratar de um serviço da unidade de saúde esse terá um regulamento próprio 

que sofrerá constantes aperfeiçoamentos por parte dos membros que o compõem 

visando sempre a atualização da política ministerial e da SES/GO. 

Composição: 

• 1 coordenador pedagogo de formação 

• 1 auxiliar administrativo 

• Membros do núcleo de educação permante: 

• 1 representante e um suplente de cada categoria profissional da unidade 

• 1 representante e um suplente da CIPA/SESMT 

• 1 representante e um suplente do RH 

• 1 representante e um suplente da ouvidoria 

Todos eleitos entre seus pares, com portaria nominativa da unidade com 

organograma de atividades e de encontros definida das no regulamento próprio. 

 

Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento 

de estágios curriculares, treinamentos e residências.  
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Acreditando que o poder das ideias compartilhadas, recursos e experiências ajudam 

a desenvolver com qualidade os trabalhos institucionais, a Pró-Saúde pretende 

expandir suas parcerias com diferentes organizações como estratégia para 

importantes mudanças sociais. Como tal, as parcerias são ferramentas eficazes no 

sentido de agregar força e legitimidade às políticas públicas, na perspectiva de uma 

gestão compartilhada que reforce e complemente ações planejadas. Para a 

manutenção dos grandes desafios institucionais ao longo do ano, entendemos que a 

manutenção das parcerias institucionais deve sustentar as discussões, isto porque 

novos desafios são lançados para o surgimento do fazer acontecer as ações 

planejadas.  

Nesta perspectiva a Pró-Saúde, alicerçada na celebração de convênios, promoverá a 

melhoria continuada da educação.  

É intenção da OS promover parceiras com a Universidades e Escolas Técnicas 

possibilitando o acesso de alunos as dependências da unidade de saúde, buscando 

a certificação de Hospital Escola junto ao Ministério da Educação e Cultura.  

Quanto às residências multiprofissionais, uma vez iniciadas as atividades na 

unidade de saúde , 

será discutida junto ao Governo do Estado, uma parceria com a Universidade 

(UFG/UEG/UNIRV e outros ) a elaboração de um projeto de residência 

multiprofissional, que posteriormente será enviada ao Ministério da Educação e da 

Saúde para aprovação finalizando esse processo implantar o programa e ou se não 

imediatamente em conjunto com a escola de saúde publica ampliar o espaço e 

consequentemente o número de vagas do programa já existente na SES/GO. 

Participação nas atividades de ensino e pesquisa  

  

O Instituto CEM tem pretende ampliar e promover parcerias entre os seus hospitais 

gerenciados com instituições de ensino, visando o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa na área de saúde, bem como através de cooperação técnica com estas 

instituições para estágios curriculares e treinamentos e também sempre que houver 

interesse poderá ser realizado cursos específicos, dentro do panorama da unidade 

de saúde , para os profissionais da SES e hospitais da região.  

Para isso o Instituto CEM apresenta seu modelo de manual do aluno já utilizado nas 

unidade geridas (anexo) 

 PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO  
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O Instituto CEM visando o desenvolvimento e capacitação dos profissionais, tem 

estruturado cursos de atualização para os diversos profissionais que atuam nas 

unidades de saúde geridas.  

Possui também parceria com a com a UNIRV –Universidade de Rio Verde 

estabelecimento de ensino superior, com sede no município de Rio Verde, com polos 

de unidades nas cidades de aparecida de Goiânia, formosa, rio verde, goiás e ceres. 

Também propõe parceria com Serviços responsáveis por atuar no desenvolvimento 

dos Recursos Humanos (Médicos, Enfermagem e demais trabalhadores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa ) através da educação contínua com vistas à 

qualidade da intervenção, em todas as áreas e profissionais da unidade de saúde. 

  

  

 
Os programas de T&D (treinamento e desenvolvimento) e/ou Serviço de Educação 

Permanente serão desenvolvidos regularmente em duas etapas:  

1. Integração dos colaboradores a nova estrutura e serviços ao qual serão 

lotados, contemplando o seguinte conteúdo Programático:  

Apresentação da Parceria Pública/O.S., Missão, Visão e Valores da Organização 

Social em consonância com a Secretaria Estadual de Saúde; Apresentação da Rede 

de Urgência e Emergência e o perfil assistencial do município;  

• Apresentação do Perfil Assistencial específico para cada Unidade;  

• Apresentação das Normas Administrativas e Trabalhistas;  

• Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho de Biossegurança, Infecçã

o Hospitalar, Comissões e outras;  

• Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho específicas por categoria 

profissional;  

• Visita de reconhecimento da Unidade.  

  

De acordo com as necessidades específicas de implantação de rotinas, 

atualização de procedimentos, manuseio de aparelhos e materiais, implantação de 

novos equipamentos e materiais médicos 

hospitalares, temas sugeridos e dados evidenciados pela avaliação de 

desempenho dos profissionais.  
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Abaixo segue tabela com alguns dos Treinamentos programados para o Serviço de 

Educação Continuada.  

  

 

  

  

Tipo de Capacitação  Carga Horária  Público  

Atendimento ao Cliente, Linguagem Corporal e 
Verbal. Apresentação Pessoal  

08  Todos  

Biossegurança e Precauções Universais  08  Todos  

Prevenção de Acidentes de Trabalho  08  Todos  

Brigada de Incêndio  16  Brigadistas  

Curso para Cipeiros  08  Cipeiros  

Oficina de Humanização  08  Todos  

Fundamentos de Enfermagem  04  Enfermagem  

Administração de Medicações  04  Enfermagem  

Curativos  04  Enfermagem  

Gerenciamento de Risco  08  Enfermagem  

Acolhimento e Classificação de Risco  16  Enfermagem  

Planos de Contingência e Catástrofes  16  TODOS  

Instrumentos Gerenciais  04  Todos  

Estatística, Epidemiologia e Indicadores  04  SAME  

Sistematização da Enfermagem  16  Enfermeiros  

Qualidade  16  Todos  

 

  

Noções básicas de controle de infecções em serviços de saúde 

Conteúdo programático: 

➢ História do Controle das Infecções Hospitalares 

➢ Legislação Vigente 

➢ Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

➢ Principais Agentes das Infecções Hospitalares 

➢ Cadeia Epidemiológica de Transmissão das Infecções Hospitalares 
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➢ Tipos de Isolamentos e Precauções 

➢ Principais Infecções Hospitalares 

➢ Medidas de Prevenção das Principais Infecções Hospitalares 

➢ Emergência de Microrganismos Resistentes a Antimicrobianos 

Comumente Utilizados 

➢ Programa de Uso Racional de Antimicrobianos 

➢ Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares 

➢ Critérios NNISS de Diagnóstico das Infecções Hospitalares 

➢ Sistema Nacional de Notificação das Infecções Hospitalares - SINAIS 

➢ Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos 

➢ Limpeza, Desinfecção de Ambientes e Superfícies 

➢ Investigação de Surto. 

Noções básicas em saúde coletiva 

Conteúdo programático: 

➢ Aspectos históricos da promoção da saúde 

➢ Vigilância da saúde e Vigilância epidemiológica 

➢ Vigilância de doenças transmissíveis 

➢ Prevenção e controle de Hanseníase e Tuberculose 

➢ Programas de Atenção Básica e Imunização 

➢ Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS 

➢ Doenças Crônicas 

➢ Saúde da mulher, criança e adolescente 

➢ Saúde do Idoso e Saúde Bucal 

Noções básicas de administração 

Conteúdo programático: 

➢ O relacionamento interpessoal 

➢ Financeiro / Cobrança / Custos 

➢ Conhecimentos técnicos 

➢ Atitudes Corretas no Trabalho 

➢ Preâmbulo 

➢ Dos deveres e Proibições 

➢ Direitos 

➢ Honorários Profissionais 

➢ Dos Deveres Especiais em Relação aos Colegas 

➢ dos deveres especiais em relação à classe 

➢ infrações disciplinares 

➢ das disposições finais 

➢ Abordagem da localização da Gestão de Pessoas na estrutura 

organizacional da empresa 

➢ Conceitos de Gestão de Pessoas 
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➢ Agregando Pessoas 

➢ Aplicando Pessoas 

➢ Contratação do Trabalhador 

➢ Folha de Pagamento 

➢ Remuneração e Cálculos Trabalhistas 

➢ Rescisão de Contrato de Trabalho 

Auxiliar de almoxarifado 

Conteúdo programático 

➢ Estoque e Transporte de Materiais 

➢ Noções básicas de almoxarifado, estoque, transporte de materiais 

➢ Manual de Organização de Almoxarifados 

➢ Descentralização do Almoxarifado e Utilização do Sistema Kanban 

➢ Controle de Almoxarifado 

➢ Funções do Auxiliar de Almoxarifado 

➢ Noções de Estoque e Logística 

➢ Competências Exigidas no Mercado 

➢ Estratégias e Gestão de Logística 

Noções básicas em vigilância epidemiológica 

Conteúdo programático 

➢ Bases Históricas 

➢ Bases Conceituais 

➢ Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias 

➢ Doenças 

➢ Acidentes por Animais Peçonhentos 

➢ Ecossistema 

➢ Conceito de Vigilância Epidemiológica 

➢ História da Vigilância Epidemiológica 

➢ Epidemiologia 

➢ Mensuração das Doenças 

➢ Incidência e Prevalência 

➢ Coeficiente de Ataque 

➢ Coeficiente de Mortalidade 

➢ Elementos de Vigilância 

➢ Mecanismos para Obtenção de Dados 

➢ Controle de uma Epidemia 

➢ Medidas de Tendência Central. 

Portaria e controle de acesso 

Conteúdo programático 

➢ Controle de Acesso 
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➢ Segurança e Proteção Preventiva em Portaria 

➢ Atendimento 

➢ Porteiro Residente 

➢ Sistemas de Comunicação 

➢ Relacionamento Interpessoal 

➢ Noções de Direito Penal 

➢ Prevenção/ Combate a incêndios 

Básico em atendimento e recepcionista hospitalar 

Conteúdo programático 

➢ Ética em Serviços de Saúde 

➢ Qualidade em Serviços de Saúde 

➢ Sigilo Profissional 

➢ Terminologias em Serviços de Saúde 

➢ O uso da Tabela AMB e CID – Classificação Internacional de 

Doenças 

➢ Recepções Hospitalares 

➢ Relações Humanas na vida e no trabalho 

➢ Administração de Conflitos 

➢ Humanização na Saúde 

➢ A Cortesia no Atendimento 

➢ O Trabalho em Equipe 

➢ Linguagem Corporal 

➢ Etiqueta Profissional 

Noções básicas de ética para profissionais de radiologia 

Conteúdo programático 

➢ Ética e Moral 

➢ A Ética no Cotidiano 

➢ Atendimento Ético a Pacientes 

➢ Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas 

➢ Ética em Saúde 

Segurança e gerenciamento de crises 

Conteúdo programático 

➢ Crise e Gerenciamento: Conceitos Fundamentais 

➢ Características da Segurança e Gerenciamento de Crises 

➢ Doutrinas do Gerenciamento 

➢ Critérios de Ação 

➢ Classificação dos Graus de Risco 

➢ Níveis de Resposta 

➢ Cuidados Necessários 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2357 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 

➢ Noções sobre Crises em Geral 

➢ Como Agir e Gerenciar uma Crise 

➢ Noções Sobre Segurança Pública 

Básico de recepcionista 

Conteúdo programático 

➢ Introdução 

➢ Perfil Ideal da Recepcionista 

➢ Marketing Pessoal 

➢ Etiqueta Social 

➢ Ética Profissional 

➢ Comunicação 

➢ Relacionamento Intrapessoal e Interpessoal 

➢ Atendimento ao Cliente 

➢ Qualidade de Atendimento ao Público 

➢ Atendimento Telefônico 

Gestão e fiscalização de contratos 

Conteúdo programático 

➢ Recomendação de Sindicância 

➢ Recomendação de rescisão de contrato 

➢ Modelo de Comunicação com o preposto 

➢ Modelo de Comunicação com setores da Administração 

➢ Modelo de Comunicação com terceiros 

➢ Modelos de Registros 

➢ Visita às instalações da empresa 

➢ Serviço irregular 

➢ Providências da empresa 

➢ Solicitação de material 

➢ Gestão e Fiscalização de contratos públicos 

➢ Qualidade na Licitação 

➢ Controle do recebimento do objeto 

Princípios básicos de biossegurança 

Conteúdo programático 

➢ Recomendações Gerais 

➢ Apoio à Biossegurança 

➢ Objetivos do Documento 

➢ Descrição das Responsabilidades 

➢ Vestimenta e Equipamentos 

➢ Vestimenta Obrigatória para os Funcionários da Área Técnica 

➢ Equipamentos de Proteção Individual 
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➢ Equipamentos de Proteção Coletiva 

Noções básicas de limpeza hospitalar 

Conteúdo programático 

➢ Introdução: Limpeza Hospitalar 

➢ Tipos de limpeza na área hospitalar 

➢ Processos e procedimentos de limpeza 

➢ Equipamentos e ferramenta de limpeza 

➢ Máquinas 

➢ Produtos 

➢ Biossegurança 

➢ Higienização das mãos 

➢ Higiene pessoal 

➢ Aparência 

➢ Desenvolver uma boa limpeza 

➢ Segurança. 

Noções básicas de hemoterapia para enfermagem 

Conteúdo programático 

➢ Estudo do Sangue e suas Características 

➢ Hematologia básica 

➢ Assistência de Enfermagem 

➢ Metodologia da assistência de Enfermagem e Gestão 

➢ Fundamentos em Hematologia 

➢ Fundamentos para o cuidar em Hematologia 

➢ Assistência de Enfermagem ao paciente e em quimioterapia 

➢ Princípios e Práticas em Hemoterapia 

➢ Contextualizando a hemoterapia 

➢ Doação de sangue 

➢ Hemocomponentes 

➢ Terapia transfusional 

➢ Procedimentos especiais em hemoterapia. 

Noções básicas de auxiliar de laboratório 

Conteúdo programático 
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13.3.6.1 Espectrofotometria 

13.3.6.2 Colorimetria 

13.3.6.3 Trasmitância 

13.3.6.4 Regras Básicas de Segurança 

13.3.6.5 Permanência no laboratório 

13.3.6.6 Manuseamento de produtos químicos 

13.3.6.7 Procedimentos em caso de acidente 

13.3.6.8 Classes de Fogos e Agentes Extintores 

13.3.6.9 Histórico da cultura de células 

13.3.6.10 Tipos de culturas 

13.3.6.11 Células primárias, células estabelecidas e células 
transformadas 

Noções básicas em auxiliar de hemodinâmica na radiologia 

Conteúdo programático 

➢ O Papel da Hemodinâmica na Radiologia 

➢ História da Hemodinâmica 

➢ Avaliação Hemodinâmica Macro e Micro-circulatória no Choque 

Séptico 

➢ Radiologia Intervencionista - Desobstrução das Artérias 

➢ Cateterismo Cardíaco 

➢ Termos Comumente Utilizados na Hemodinâmica 

➢ Reutilização de Produtos Médicos-hospitalares 

Gestão de qualidade 

Conteúdo programático 

➢ Mudança de Paradigmas no Século XXI 

➢ Controle e Prevenção de Desvios de Qualidade 

➢ Ciclo PDCA 

➢ Ferramentas de Gestão de Qualidade 

➢ Técnicas para Identificação de Pontos Fracos 

➢ Projeção Futura de Negócios 

➢ Ações para Aumentar a Competitividade 

➢ Melhoria da Qualidade de Produtos e Serviços 

➢ Sustentabilidade dos pequenos empreendimentos. 
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Gestão de recursos humanos 

Conteúdo programático 

➢ Estratégias Organizacionais e Competências Humanas 

➢ Mapeamento de talentos 

➢ Recrutamento e seleção 

➢ Admissão do empregado 

➢ Jornada de trabalho e Férias 

➢ Encargos e Previdência Social 

➢ Ética 

➢ Mercado de trabalho e competências 

➢ Ferramentas de recursos humanos 

Procedimentos iniciais de biossegurança no combate ao COVID 19 

Conteúdo programático 

➢ Novo Coronavírus - Covid-19 

➢ Registro e Coleta dos exames 

➢ Equipamentos de Proteção Individual no contexto da COVID 19 

➢ Precauções padrão 

➢ Precauções baseadas no mecanismo de transmissão da COVID-19 

➢ Materiais necessários para a limpeza e desinfecção de superfícies 

➢ Modos de preparar o corpo em casos suspeitos ou confirmação de 

COVID-19 

Noções básicas de auriculoterapia 

Conteúdo programático 

➢ Metodologia e embriologia da orelha (morfologia, anatomia e 

embriologia da orelha) 

➢ Fisiologia da aplicação do método (zonas específicas, potenciais de 

membrana, mecanismo de ação) 

➢ Materiais e técnicas utilizadas (agulha, apongue, semente,esferas de 

ouro, feras de prata, esferas de metal, esferas de cristal, magneto, 

moxa ricula 

➢ Métodos diagnósticos da orelha (exame da superfície auricular)  

➢ Tipologia e constitucional chinesa (órgão choque, eixo energético)  

➢ Principais patologias e protocolos de tratamento (ansiedade, artrites, 

asma, bursites, cefaléia, ciatalgia, bronquites, dismenorréia, 

obstipação inte 

➢ Estudo dos pontos auriculares (localização anatômica na orelha). 

Noções básicas de coleta de sangue e hemoterapia 

Conteúdo programático 
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➢ Processo de Coleta de Sangue 

➢ Técnicas de Coleta 

➢ Materiais Utilizados 

➢ Higienização em Postos de Coleta 

➢ Hemoterapia e Coleta de Sangue 

➢ Tipos Sanguíneos 

➢ Captação e Triagem de Doadores de Sangue 

➢ Coleta de Sangue e Coletas Especiais 

➢ Processamento, Transporte e Estocagem 

➢ Produtos Criopreservados 

➢ Biologia Molecular e Transfusão. 

Noções básicas de descarte de resíduos em farmácia hospitalar 

Conteúdo programático 

➢ Descarte de medicamentos 

➢ Riscos à Saúde: exposição de crianças, adultos e população 

Vulnerável 

➢ Agressão ao meio Ambiente – contaminação da água, do solo e de 

animais 

➢ Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12305 de 2/8/2010/10 

➢ Resíduos advindos de área de isolamento 

➢ Resíduos alimentares de área de isolamento 

➢ Resíduos de laboratório de Análise Clínicas 

➢ Resíduos de laboratórios de atendimento ambiental. 

➢ Resíduos de sanitários de unidade de internação 

➢ Descarte correto de Medicamentos vencidos 

➢ Descarte de Medicamentos em Estado Sólido. 

Recomendações básicas sobre atendimento hospitalar em tempos de COVID 19 

Conteúdo programático 

➢ Equipamentos de Proteção Individual no contexto da COVID 19 

➢ Precauções padrão 

➢ Precauções baseadas no mecanismo de transmissão da COVID-19 

➢ Materiais necessários para a limpeza e desinfecção de superfícies 

➢ Modos de preparar o corpo em casos suspeitos ou confirmação de 

COVID-19 

➢ Origem e História 

➢ Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem 

Noções básicas de fitoterapia 

Conteúdo programático 

➢ Introdução a Fitoterapia 
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➢ Conceitos e definições em Fitoterapia 

➢ Biodiversidade e fitoterápicos 

➢ Obtenção de matéria-prima para fitoterápicos 

➢ Cultivo de plantas medicinais 

➢ Colheita de plantas 

➢ Desinfecção das plantas selecionadas 

➢ Metabolismo vegetal 

Noções básicas de cuidados a feridas 

Conteúdo programático 

➢ Procedimentos Básicos em Enfermagem 

➢ Anatomia e Fisiologia da Pele 

➢ Processo de Reparação Tissular 

➢ Manual de Curativos 

➢ Tratamento e Cicatrização de Ferimentos 

➢ Fase Inflamatória 

➢ Estado Imunológico 

➢ Classificação das Feridas 

➢ Fisiologia da Cicatrização 

➢ Princípios Básicos para Realização de Curativos 

➢ Fases do Processo de Cicatrização 

➢ Fatores que Afetam a Cicatrização 

➢ Técnica de Curativo 

Introdução a fisioterapia aplicada a saúde da mulher 

Conteúdo programático 

➢ Modificações fisiológicas na gravidez 

➢ Gravidez de alto risco 

➢ Abordagem fisioterapêutica na gravidez de alto risco 

➢ Fisiologia do exercício 

➢ Avaliação fisioterapêutica durante o período gestacional 

➢ Avaliação das funções dos músculos do assoalho pélvico e suas 

implicações na micção, defecação e atividade sexual 

➢ Exercícios na gravidez 

➢ Papel da fisioterapia nos diferentes níveis de atenção à saúde da 

mulher 

➢ Aspectos nutricionais durante a gravidez 

Noções básicas em naturopatia/terapia holístico 

Conteúdo programático 

➢ Anamnese e Ética Terapêutica 
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➢ Introdução ao Paradígma Holístico 

➢ Introdução às Terapias Naturais e Holísticas 

➢ Energia, Aura e Chakras 

➢ Anatomia e Fisiologia Corporal 

➢ Terapias Naturais 

➢ Terapias Corporais 

➢ Terapias Vibracionais 

➢ Psicoterapia Holística 

➢ Terapias Orientais 

Noções básicas de terapias florais de bach 

Conteúdo programático 

➢ Terapia Floral de Bach 

➢ Terapia Floral de Bach, em sua origem e fundamentos 

➢ O Método da Terapia Floral 

➢ Essências florais 

➢ Aplicação prática 

➢ A terapêutica floral e sua abrangência 

➢ Florais para o medo, insegurança e solidão 

➢ A terapia floral como medicina alternativa 

Noções básicas em cromoterapia 

Conteúdo programático 

➢ Cromoterapia: uma reflexão sobre alguns aspectos 

➢ As duas teorias: atração e aversão. O equilíbrio energético pela cor 

➢ O funcionamento das cores. 

➢ As duas teorias: atração e aversão 

➢ A cores e a alma 

➢ O sistema nervoso 

Todos os Treinamentos e capacitações serão avaliados pelos participantes e a 

performance e desempenho dos profissionais após realização dos treinamentos e 

capacitações serão realizadas através de:  

  

• Avaliação escrita: aplicada logo após a realização do curso ou capacitação  

  

• Avaliação de Eficácia e resultados: aplicada após 90 dias do término do 

treinamento, pelo superior, não podendo ultrapassar 15 dias e preenchido pelo 

responsável pela área solicitante. A eficácia dos treinamentos (média baixo de 
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5) o serviço deverá notificar a área solicitante do treinamento avaliado, sobre a 

ação corretiva a ser tomada a fazer o registro.  

• Avaliação de Comportamento no Trabalho: Visa identificar mudanças de 

comportamento que geram desempenho no trabalho, mostra o impacto dos 

programas de treinamento em relação à aderência ao que foi ensinado, se está 

sendo aplicado na prática do serviço desenvolvido. Esse método de avaliação 

identifica através da busca em prontuários e auditoria.  

  

MANUAL DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE  

Na sequência é apresentado o Manual de Educação Permanente, o qual norteará as 

ações pertinentes.  

INTRODUÇÃO 

A educação continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, 

destinado a atualizar e melhorar a capacitação de pessoas. É um elemento 

importante no funcionamento de qualquer instituição, com o objetivo de adequações 

de funções para melhorar a eficiência e qualificação dos colaboradores, a 

competência profissional e o nível de satisfação do usuário.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a educação continuada como 

essencial para a qualidade da assistência à saúde. Entende que auxilia no 

desenvolvimento dos recursos humanos, num esforço sistemático de melhorar o 

funcionamento dos serviços através do desempenho do pessoal.  

Assim, para minimizar e qualificar as deficiências encontradas no ambiente de 

trabalho, foi proposto à implementação da educação permanente em saúde, que te

m por desafio:  

Mobilizar os profissionais de enfermagem para resgatar a concepção voltada para o 

desenvolvimento de suas práticas;  

Orientar e educar, identificar as necessidades das equipes de enfermagem que 

atuam nos diferentes setores para minimizar as deficiências de mão-de-obra;  

Realizar treinamentos teóricos e práticos nos setores com os enfermeiros e 

técnicos de enfermagem para exercício diário de aprimoramento técnico/prático, p

ara 

que os mesmos aperfeiçoem seu processo de trabalho (tomada de decisão, lideranç

a, supervisão, habilidades, flexibilidade e trabalho corpo-a-corpo);  
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Ao admitir novos colaboradores será realizada a integração dos mesmos na 

instituição pelo enfermeiro da educação continuada, onde após a contratação será 

realizado prioritariamente a apresentação da área física da instituição como um tod

o, posteriormente irá ser entregue o cronograma de ambientação nos setores 

Unidade de Internação ( Médica Cirúrgica, Pediátrica e Gineco-Obstétrica), Centro 

Cirúrgico, Central de Materiais Esterilizados(CME), Urgência/Emergência, 

Ambulatório, 

Unidades de Terapia Intensiva (Adulto, Pediátrica e Neonatal e Nefrologia), conten

do a data e horário.  

DO CRONOGRAMA E METODOLOGIA  

O cronograma contemplará a programação das aulas teóricas e práticas tanto das 

aulas teóricas quanto das aulas práticas;  

Aulas teóricas: serão ministrados conteúdos em sala de aula. Antes do início 

de cada aula será realizado pré-

teste para avaliação do conhecimento relacionado ao 

assunto a ser estudado, e no final de cada aula será realizado o pós-

teste para avaliar se adquiriram conhecimento suficiente para executarem suas 

tarefas no dia-a-dia, de forma que visem o desenvolvimento do serviço nas 

unidades assistenciais;  

Aulas práticas: o enfermeiro da educação continuada irá acompanhar 

monitorizar, direcionar e explicar os procedimentos realizados nos setores. Os nov

os colaboradores estarão sendo avaliados durante a realização dos procedimentos 

técnicos relacionados à assistência. Estarão sendo observados quanto ao seu 

processo de desenvolvimento conhecimento, habilidades e comunicação no trabalh

o, para que possam:  

ser avaliado os resultados;  

  

adquirir o desenvolvimento da capacidade técnica;  

  

conhecer o seu perfil do colaborador;  

  

observar a qualidade no atendimento ao usuário;  

  

identificar os problemas, diagnosticando a necessidades de mudança;  
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detectar formas alternativas para a correção de falhas;  

  

proporcionar “feedback” aos funcionários sobre o seu desempenho.  

  

 

As formas de avaliação: Descrever a sistemática de prova no início de cada plantão

  

  

Os colaboradores novos serão avaliado no período dos 40 e 85 dias pelo enfermeiro 

da educação continuada junto com o enfermeiro assistencial do setor, através 

do Formulário de Avaliação de Desempenho Técnico/Prático de 

Enfermagem/multiprofissional/administrativos  

Durante o período de experiência na unidade assistencial, o enfermeiro da área 

deverá realizar o acompanhamento do novo colaborador, e informar ao enfermeiro 

da educação continuada qualquer dificuldade que o novo colaborador esteja 

enfrentando.  

O enfermeiro da educação continuada passará a acompanhar o novo 

colaborador para identificar possíveis fragilidades que deverão 

ser trabalhados ainda no período de experiência.  

Todas as informações relacionadas ao acompanhamento do colaborador, em 

período de experiência, deverão ser registradas no formulário de desempenho 

técnico/prático de enfermagem;  

Ao completar 60 dias será realizada uma prova teórica, para avaliar o conhecimento 

básico, teórico, prático e gerencial que o colaborador adquiriu no período 

de experiência;  

Durante a avaliação de 85 dias, o enfermeiro da educação continuada emite o parecer 

liberando ou não o colaborador para assumir as atividades nas unidades 

assistenciais;  

Caso o colaborador não esteja apto ao desempenho das atividades em 90 dias, o 

enfermeiro da educação continuada e o enfermeiro responsável pela área de 

trabalho do novo colaborador deverão finalizar a avaliação procedendo ao 

desligamento do avaliado. Ainda, de acordo com a avaliação de ambos os 

enfermeiros, haverá situações em que o novo colaborador poderá apresentar 
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deficiências que poderão ser trabalhadas após 90 dias de experiência, para estes 

casos deverá ser aberto um plano de ação para capacitação do novo colaborador.  

Este será liberado para as atividades nas unidades somente após avaliação e registr

o do enfermeiro da educação continuada e após a execução do plano de ação;  

A avaliação será encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) para 

registro e acompanhamento.  

ANEXOS  

• Manual do aluno estagiário  

• Modelos de certificado  

MANUAL DO ESTAGIÁRIO 

  

SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO 

2. INTRODUÇÃO 

3. REGULAMENTO 

4. PERGUNTAS FREQUENTES 

5. CONTATO 

APRESENTAÇÃO 

O INSTITUTO CEM tem a honra e a satisfação de entregar aos estudantes de 

graduação e aos docentes, o Manual de Estágio, produzido pela equipe do setor da 

qualidade do INSTITUTO CEM. A partir do trabalho cuidadoso e laborioso 

produzido pelo grupo, os estudantes e docentes poderão obter orientações sobre 

os direitos e os deveres dos estagiários; conhecer os documentos que são 

necessários para exercer o papel de estagiário em Instituições públicas; quais os 

modelos de termos de compromissos de estágios curriculares obrigatórios e não 

obrigatórios, a Lei de Estágio e as diretrizes básicas para a realização desses 

estágios, dentre outras informações importantes para os interessados. 

Este Manual foi pensado cuidadosamente para dar respostas claras, objetivas aos 

alunos e professores que farão uso dos espaços de saúde pública e ou privadas 

gerenciados pela organização social INSTITUTO CEM. Com a expansão crescente 

da busca de estágios pelos alunos e de estagiários pelas empresas, torna-se 

necessário dar acesso a formas práticas, fáceis e possíveis de se obter informações 

e oportunidades de esclarecimentos de dúvidas frequentes, que foram acumuladas 

pela equipe da gestão da qualidade nos últimos anos. Dessa forma, o INSTITUTO 

CEM se moderniza e consegue oferecer o que há de mais atual nesse encontro 
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entre o setor da qualidade e seu produto essencial: o aluno, o professor e o seu 

campo de estágio. Esperamos que este Manual possa contribuir para o encontro de 

conceitos básicos para a formação de alunos e a compreensão de que, a partir 

desses espaços, possam ser aprimorados a ética, a disciplina e os valores sociais 

universais a serem oportunizados à nossa sociedade. Que cada estágio vivenciado 

pelos alunos, num encontro entre teoria adquirida em sala de aula e a prática 

vivenciada e experimentada em campo, possa ser um propulsor de novos talentos 

e profissionais comprometidos com o desenvolvimento social, justo e equitativo. 

Jeziel Barbosa Ferreira 

Presidente INSITUTO CEM 

O Manual de Estágios do INSTITUTO CEM foi elaborado para orientar alunos e 

professores sobre informações gerais acerca de Estágios. Atualmente, o 

INSTITUTO CEM está presente na gestão das unidade de saúde da SES/GO: 

Policlínica Regional de Posse, Goianésia e Quirinópolis E no hospital Estadual de 

Jaraguá – HEJA. Com o objetivo de disciplinar o Programa de Estágio Curricular 

Supervisionado em todas as unidades geridas pelo Instituto CEM, foi criada esse 

manual de orientação de Estágios, vinculada ao NEPE de cada unidade de saúde, a 

qual é responsável pela articulação, agenciamento e formalização dos estágios 

obrigatórios e não obrigatórios junto a SES/GO. O estágio é comumente realizado 

por estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível técnico, 

tecnológico, graduação e pôs graduação, instituições públicas, visando o 

aprimoramento profissional na sua área de estudo. Para isso, é celebrado um 

convênio entre a escola, faculdade, universidade e a SES/GO (concedente) e, 

posteriormente, um Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante e a 

concedente, com a interveniência do INSTITUTO CEM, que deve zelar para que o 

contrato seja cumprido fielmente. 

A função do estágio é oferecer aos estudantes o conhecimento prático das funções 

profissionais, possibilitando que estes tenham um contato empírico com os 

conteúdos teóricos que lhes são passados em sala de aula. Esse contato é de grande 

importância para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem. 

Desenvolver uma formação acadêmica associada ao contexto real de atuação 

possibilita a construção do conhecimento cientifico através da vivência de 

situações práticas. No estágio, o estudante tem a oportunidade de ter contato 

direto com a realidade profissional específica, aproximando sua formação 

conceitual às características de sua comunidade. O estágio é um dos momentos 

mais importantes para a formação profissional do aluno. É através dessa atividade 

que este tem oportunidade de entrar em contato direto com a realidade 

profissional na qual será inserido, além de concretizar pressupostos teóricos 

adquiridos pela observação de determinadas práticas específicas e do diálogo com 

profissionais mais experientes. Os Estágios nas unidades geridas pelo INSTITUTO 

CEM seguem os ditames da Lei nº 11.788 de 2008 (cópia em anexo), conhecida 
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como Lei do Estágio e dos contratos de gestão firmados entre o ente 

público/privado e o INSTITUTO CEM.  

A seguir apresentam-se os direitos e obrigações da Instituição de Ensino, do Aluno 

Estagiário e da SES/Go e INSTITUTO CEM Concedentes do Estágio. 

São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos (Lei nº 11.788/2008, Art. 7º):  

• celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, 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;  

• avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando;  

• indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

• exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses, de relatório das atividades;  

• zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

• elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 

seus educandos;  

• comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 

de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

• exigir o plano de atividade do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes 

a que se refere o inciso II do caput do Art. 3º desta Lei, será incorporado ao termo 

de compromisso por meio de aditivo à medida que for avaliado, progressivamente, 

o desempenho do estudante (Lei nº 11.788/2008, Art. 7º, parágrafo único).  

• celebrar termo de compromisso de estágio entre a concedente e o aluno, o qual 

será assinado pelo Reitor ou outrem por ele designado, pelo(a) estudante 

estagiário(a) e pelo representante da parte concedente. 

• Contratar seguro contra acidentes pessoais em caso de estágio obrigatório (Lei 

nº 11.788/2008 Art. 9° inciso IV) 

• celebrar Termo de Convênio entre a instituições de ensino e a SES/Go e o 

INSTITUTO CEM, com definição de Plano de Trabalho. A celebração de convênio 

de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não 

dispensa a celebração do termo de compromisso (Lei nº 11.788/2008, Art. 8º, 

parágrafo único). 
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• O estudante deve estar devidamente matriculado e com frequência efetiva no 

curso ao qual está vinculado;  

• As atividades que serão desenvolvidas no estágio devem ter relação com o curso 

que o estudante realiza na instituição de ensino (Lei nº 11.788/2008 – Art. 10º);  

• O estudante só poderá estagiar até o limite de 6 (seis) horas diárias e 30(trinta) 

horas semanais (Lei nº 11.788/2008 Art.10º inciso II), podendo o aluno estagiar até 

40 (quarenta) horas semanais desde que não tenha programadas aulas presenciais 

e esteja previsto no projeto pedagógico do curso (Lei nº 11.788/2008 Art. 10º § 

1º);  

• A duração do estágio não obrigatório (voluntário) será de no mínimo 4 (quatro) 

meses e no máximo 2 (dois) anos, na mesma parte concedente, em conformidade 

com a (Lei nº 11.788/2088 Art. 11º) e (Lei 9.608/98 de 19/02/1998);  

• O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha 

a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio 

transporte, na hipótese de estágio não obrigatório (Lei nº 11.788/2008 Art. 12º);  

• É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio (voluntário) tenha duração igual 

ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias (Lei nº 11.788/2008 Art. 13º). O recesso 

deverá ser remunerado, quando o aluno receber bolsa ou outra forma de 

contraprestação. Os dias de recesso previsto neste artigo, nos casos de o estágio 

ter duração inferior a 1(um) ano devem ser proporcionais (Lei nº 11.788/2008 Art. 

13º § 1º e 2º. 

• Nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio poderá ser reduzida pelo 

menos à metade (Lei nº 11.788/208 Art. 10º § 2º);  

• Alunos estrangeiros podem fazer estágios obrigatórios e não obrigatórios 

(voluntários) desde que o prazo do visto temporário de estudante seja compatível 

com o período previsto para o desenvolvimento das atividades (Lei nº 11.788/2008 

Art. 4).  

• É assegurado às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 10% (dez) por 

cento das vagas de estágio não obrigatório (voluntários) oferecidas pela parte 

concedente (Lei nº 11.788/2008 Art. 17º § 5º).  

• Durante a vigência do estágio curricular supervisionado não obrigatório 

(voluntario), o estudante estagiário apresentará, no início de cada semestre letivo, 

o comprovante de matricula. 

• É obrigação do aluno em estágio obrigatório e ou não obrigatório (voluntário) o 

cumprimento integral do regimento interno de cada instituição de saúde 

gerenciada pelo INSTITUTO CEM. 
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• É obrigação do aluno manter postura ética disciplinar durante o período do 

estágio das unidades geridas pelo INSTITUTO CEM; 

• Não é permitido uso de adornos e roupas improprias dentro da unidade 

assistencial de saúde; 

• E obrigatório o uso de crachá de identificação em todo o percurso do estágio nos 

espaços da unidade assistencial. 

• Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento (Lei nº 11.788/2008 Art. 9° inciso I);  

• Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10(dez) estagiários simultaneamente (Lei nº 

11.788/2008 Art. 9º inciso III);  

• Enviar relatório de atividades para a instituição de ensino, com periodicidade 

mínima de 6 (seis) meses (Lei nº 11.788/2008 Art. 9° inciso VII). 

 4.1. O Que é um Estágio?  

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, realizado por estudantes matriculados e efetivos das instituições de 

ensino junto a pessoas jurídicas de direito privado, ONGs, órgãos da administração 

pública e instituições de ensino. O estágio se configura como uma excelente 

oportunidade de desenvolvimento de atividades relacionadas às respectivas áreas 

de formação profissional dos estudantes.  

4.2. Qual é a Finalidade de um Estágio?  

Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem realizados na 

instituições de ensino. As atividades do estágio devem estar coerentes com os 

currículos, programas e calendários escolares/universitários, a fim de se 

constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e relacionamento humano. 

 4.3. Quais São as Modalidades de Estágios no INSTITUTO CEM?  

De acordo com a Lei nº 11.788/2008, Art. 1º, §1º e §2º, existem duas modalidades 

de estágios: a) Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é aquele definido 

como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma. Nessa modalidade de estágio, o estudante se matricula em 

componente curricular específico de estágio do seu curso, sendo de 

responsabilidade da Coordenação do Curso assegurar a matrícula e orientação 
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didática. As normas que regem essa modalidade de estágio são definidas pela 

instituição de ensino.  

b) Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório (voluntário) é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória. Esta modalidade de estágio também tem um aspecto 

profissionalizante, direto e específico, sendo conduzido a partir de interesse do 

estudante por uma vivência adicional junto ao mercado de trabalho. Esta 

modalidade segue as normas definidas na Lei 9.608/98 de 19/02/1998; 

4.4. Quem Pode Contratar Estagiário?  

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 

autárquicas e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Também os profissionais de nível superior, 

devidamente registrados em seus respectivos conselhos, podem oferecer estágios 

(Art. 9º da Lei nº 11.788/2008). Os setores acadêmicos ou administrativos das 

instituições de ensino poderão receber estudantes para vivências curriculares, 

como estágio obrigatório e não obrigatório. O primeiro passo é verificar se a 

unidade concedente possui convênio vigente com a instituição de ensino e se está 

vigente as modalidades mencionadas no texto. 

É importante destacar que o estágio não gera vínculo empregatício desde que 

cumpra o que determina o Art. 3º da Lei nº 11.788/2008. O descumprimento de 

qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no Termo de 

Compromisso Obrigatório ou Não Obrigatório caracteriza vínculo de emprego do 

educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 

trabalhista e previdenciária (Lei nº 11.788/2008, Art. 3º, § 2º). 

4.5. O Que Deve Constar no Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, Não 

Obrigatório e Coletivo?  

É obrigação das instituições de ensino celebrar termo de compromisso com os 

dispositivos seguintes (Lei nº 11.788/2008):  

4.5.1. Termo de compromisso de estágio não obrigatório (voluntário): Os termos 

de compromisso de estágio não obrigatório devem ser impressos em 3 (três) vias e 

encaminhados para o setor da qualidade do INSTITUITO CEM para assinatura. Cada 

uma das vias deve ser assinada por representante da concedente, pelo aluno; 

4.5.2. No termo de compromisso devem constar as seguintes informações:  

• Dados da empresa;  

• Dados do estagiário;  

• Dados do professor orientador;  

• Dados do supervisor da unidade concedente;  

• Horário e período de realização do estágio;  
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• Valor da bolsa ou outra forma de contraprestação acordada (se assim estiver);  

• Seguro contra acidentes pessoais a ser contratado pela concedente;  

• Histórico e comprovante de matrícula (apenas uma via);  

• Plano de atividades assinado pelo Professor orientador, pelo aluno e pelo 

Supervisor da concedente. 

4.5.3. Termos de compromisso de estágio obrigatório:  

Os termos de compromisso de estágio obrigatório devem ser impressos em 3 (três) 

vias e encaminhados para a escola de saúde pública (SES/GO) para assinatura. Cada 

uma das vias deve ser assinada pelo representante da concedente, pelo aluno e 

uma cópia será entregue no NEPE de cada unidade de saúde. Que for realizar o 

estágio. O termo de compromisso será o modelo padrão da SES/GO. 

4.6. O que é o Termo de Responsabilidade?  

Quando os setores acadêmicos das instituições de ensino receberem estudantes 

para vivências curriculares (como estágio obrigatório e não obrigatório), será 

necessário celebrar Termo de Responsabilidade entre as unidades envolvidas, 

devidamente acompanhado do Plano de Trabalho. 

4.7. O Estágio Pode Começar Mesmo Sem Que a Documentação Esteja Completa?  

Não. O estudante só poderá iniciar o estágio depois que toda a documentação 

relacionada ao convênio e ao termo de compromisso estiver devidamente 

regularizada e assinada, evitando problemas para si e para a empresa onde estiver 

estagiando. 

4.8. O que Pode Impedir ou Interromper a Realização do Estágio?  

A situação escolar do estudante: conclusão ou abandono do curso, e trancamento 

de matrícula são eventos que interrompem a realização do estágio, impedindo a 

sua continuidade, pois descaracterizam a condição legal de estagiário, podendo 

gerar vínculo empregatício. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar 

termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho (Lei n° 11.788/2008 

Art. 9º inciso V).  

4.9. Todo Estágio é Remunerado?  

Não. Alguns estágios não são remunerados. Outros podem oferecer uma bolsa em 

dinheiro ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada para os 

estudantes (Lei n° 11.788/2008, art. 12º). No caso dos estágios obrigatório e 

vedado a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação. A bolsa em 

dinheiro, paga diretamente pela empresa ou por meio do Agente de Integração, 

não precisa obedecer ao salário mínimo. A finalidade do pagamento de uma bolsa 

em dinheiro ao estagiário é permitir ao estudante a cobertura parcial de suas 

despesas escolares e de outras, decorrentes do estágio não obrigatório (voluntario) 
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4.10. Como um Aluno Pode Comprovar a Realização de um Estágio?  

O principal documento que comprova a realização de um estágio é o termo de 

compromisso de estágio devidamente assinado pela empresa, pelo estagiário e 

pela instituição de ensino o qual pertence. Além do termo de compromisso de 

estágio, é possível solicitar uma declaração de realização de estágio junto à 

instituição de ensino. 

4.11. Onde eu Posso Obter mais Informações Sobre os Estágios no INSTITUTO 

CEM?  

Entrando em contato com o INSTITUTO CEM:  

• No endereço: Av. Deputado Jamel Cecílio, 2492, qd B22, Lt.4E, sala 26-A ed. 

New Business, Jd Goiás  

• Através dos telefones: (62) 3922-5225;  

• Pelo e-mail: contato@institutocem.org.br;  

• Acessando o site www.institutocem.org.br 

 

Obrigado e Bons estudos!! 
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14 POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO 

14.1 Apresentação de projeto de desenvolvimento 
humano com pesquisa periódica de clima 
organizacional e definição de uso das 
informações. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

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 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 
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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 que 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 Regional - Unidade Formosa integra a cidade de 

Formosa, contribuindo efetivamente no encaminhamento da solução de seus 

problemas. 

 

A unidade contará com O INSTITUTO CEM para identificar perfis e competências 

profissionais necessários à recomposição e/ou ampliação de quadros para rede 

municipal de saúde, de acordo com as exigências e determinações legais. 

Dependendo das necessidades e das disposições da saúde municipal, faremos a 

seleção de profissionais, a partir dos objetivos e da concepção da gestão municipal. 

A situação local definirá o melhor critério de seleção (viável e satisfatório); a 

remuneração deve ser objeto da política municipal aplicável em cada caso. Os 

desligamentos/demissões são sempre norteados por critérios técnico-

administrativos, conforme legislação vigente.  

 

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. 
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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.  

 

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; 

• 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. 
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• 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 

Regional - Unidade Formosa , 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". 

 

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, 
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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, desenvolvimento profissional, relacionamento, estabilidade 

emocional, proatividade, administração de conflitos, gerência participativa. 

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. 

 

REGISTRO DE FEEDBACK 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome 
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Lotação: Vinculo: Turno: 

INSTRUÇÕES 

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  

 

 

DATA: 

 

__________________________________ 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
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14.1.10.1 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.  

14.1.10.2 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;  

II – buscar uma melhor relação entre colaborador e a Instituição, diminuindo os 

temores e ansiedades que são vivenciados pelos recém-admitidos;  

III - possibilitar ao recém-admitido informações sobre visão, missão, diretrizes 

organizacionais, normas e procedimentos da instituição, os benefícios que ela 
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oferece, além de informações sobre a gestão de pessoas, avaliação do 

desempenho e remuneração.  

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.  

14.1.10.3 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.  
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14.1.10.4 PÚBLICO-ALVO  

Colaboradores recém-admitidos de todos os vínculos que desempenharão suas 

atividades na Policlínica Regional - Unidade Formosa .  

14.1.10.5 AÇÕES  

O Programa de Acolhimento da Policlínica Regional - Unidade Formosa deverá 

ser implementado nas seguintes linhas de ação:  

ACOLHIMENTO INICIAL  

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.  

Atribuições de cada setor  

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas  

a) apresentar ao colaborador informações iniciais relevantes sobre a Instituição, suas 

normas e diretrizes de forma objetiva e sucinta;  

b) 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;  

c) responsável pelo encaminhamento do colaborar ao gerente de sua área de atuação 

e ao SESMT local.  

SESMT local  

a) responsável em fornecer informações inerentes à NR 32 e demais temas 

inerentes à Segurança e Medicina no trabalho.  

gerência do setor de lotação (chefia imediata)  
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a) responsável na habituação, orientação e acompanhamento do colaborador quanto 

às atividades a serem desenvolvidas e às rotinas e procedimentos adotados no 

setor.  

b) 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.  

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.  

Gerência de Nutrição  

a) responsável pela realização do cadastro biométrico de acesso ao refeitório e 

normas referentes ao acesso.  

14.1.10.6 TREINAMENTO INTRODUTÓRIO FUNCIONAL  

14.1.10.7 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.  

14.1.10.8 Responsável  

Ação implementada pela Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.  

14.1.10.9 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”.  

14.1.10.10 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.  
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14.1.10.11 Competências a serem trabalhadas  

 Assimilação de princípios, valores, objetivos, normas e conceitos pertinentes à 

organização.  

14.1.10.12 Objetivo  

Instrumentalizar a socialização organizacional dos recém-admitidos.  

14.1.10.13 Público-alvo  

Novos Colaboradores da Policlínica Regional - Unidade Formosa  

14.1.10.14 Carga horária  

06 horas  

14.1.10.15 Periodicidade  

quinzenal  

14.1.10.16 Resultados esperados  

 assimilação da cultura organizacional.  

 

Avaliação de Reação aplicada ao colaborador.  

14.1.11.1 TREINAMENTO INICIAL PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES  

14.1.11.2 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.  

14.1.11.3 Responsáveis  

Ação implementada pela Gerência da área de lotação do novo colaborador  
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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;  

14.1.11.4 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.  

14.1.11.5 Objetivos  

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.  

14.1.11.6 Público-alvo  

 Novos Colaboradores.  

14.1.11.7 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.  
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14.1.11.8 Periodicidade  

De acordo com a admissão de novos colaboradores.  

14.1.11.9 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;  

14.1.11.10 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 docolaborador;  

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;  

14.1.11.11 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  

  A avaliação do Programa ocorrerá por meio do controle de indicadores 

específicos realizados anualmente:  
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- 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.  

14.1.11.12 DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que 

os objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.  

14.1.11.13 REFERÊNCIAS  

BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada. Brasilia: Ministério 

da Saúde, 2009.  
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14.1.12.1 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.  

14.1.12.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL  

Capacitar, qualificar e promover o desenvolvimento dos colaboradores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa , 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;  
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- 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  

Planos de Desenvolvimento Individuais traçados;  

- promover ações para maior adesão dos colaboradores aos eventos de 

capacitação;  

14.1.12.3 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.  

O HOSPITALatravés 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.  
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14.1.12.4 PÚBLICO-ALVO  

Todos os colaboradores atuantes na Policlínica Regional - Unidade Formosa 

participarão das ações descritas no Programa.  

14.1.12.5 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;  

• 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:  

14.1.12.6 Realização de Eventos de Aprendizagem  

I – Finalidade  

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.  
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 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  

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;  
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• 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.  

14.1.12.7 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.  

III – Responsáveis  

Gerência de Recursos Humanos e Gerências da Unidade.  

14.1.12.8 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.  
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II – Metodologia  

Realização de cursos, dinâmicas, palestras para o desenvolvimento das habilidades 

gerenciais;  

III – Responsáveis  

Gerência de Recursos Humanos  

14.1.12.9 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  

14.1.12.10 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 ;  

III – Responsáveis  

 Gerência de Recursos Humanos, participantes dos treinamentos, Gerentes das 

seções participantes do treinamento.  
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14.1.12.11 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  

14.1.12.12 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  

14.1.12.13 Formalização dos processos de afastamento para 
participação dos colaboradores em eventos  

I – Finalidade  

Obediência aos critérios estabelecidos para essa finalidade.  

II – Metodologia  

Autuação e instrução de processos conforme regulamentação interna para esse 

fim, observação da obediência às condições prevista na normatização;  
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III – Responsáveis  

Gerência de Recursos Humanos, Gerências, Diretorias, Diretoria 

Executiva/INSTITUTO CEM e SES.  

14.1.12.14 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.  

14.1.12.15 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 .  

14.1.12.16 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;  

14.1.12.17 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.  

14.1.12.18 DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que 

os objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.  

14.2 Proposta para estabelecimento de Normas para 
Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e 
Avaliação de Desempenho Sugestão de Condutas 
para combater absenteísmo dos profissionais e 
estimular produção. 

 

 

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 
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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. 

§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. 
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VI. Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo 

candidato no formulário de cadastro do currículo e os requisitos publicados da 

vaga. 

VII. Seleção: toda atividade desenvolvida para a escolha, dentre os candidatos 

triados, do profissional que melhor atende aos requisitos da vaga de trabalho 

oferecida. 

VIII. Pessoal: todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos 

objetivos da Instituição, com vínculo empregatício direto, não terceirizado. 

IX. Remanejamento: movimentação de pessoal entre setores ou entre 

unidades, no mesmo cargo. 

X. Promoção: alteração de cargo ou função, em linha ascendente, do 

profissional já empregado da Instituição, que, tendo participado de processo 

seletivo, for selecionado para novo cargo ou função. 

Art. 3º A Gerência Corporativa de Recursos Humanos será a responsável em 

orientar os procedimentos para o recrutamento e seleção de pessoal das Unidades. 

Parágrafo único: A abertura do processo de recrutamento e seleção se dará 

mediante autorização expressa do Diretor Administrativo. 

Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de recrutamento e seleção, 

podendo ser externa ou mista. 

Art. 5º O comunicado do recrutamento dar-se-á por meio de publicação no Diário 

Oficial do Estado de Goiás, contendo o cargo” com indicação do sítio do Instituto 

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, 
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comprovação de experiência e/ou habilitação técnica operacional, testes 

psicológicos, provas situacionais entre outros legalmente admitidos, desde que 

previamente previstos e divulgados no edital. 

Art. 9º A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, é a fase da seleção 

que consiste em aferir o candidato nas matérias de conhecimento geral e/ou 

vinculadas à área de trabalho em que desenvolverá o seu exercício funcional. 

Parágrafo único: A prova escrita será aplicada em dia, horário e local previamente 

informados no sítio do Instituto CEM. 

Art. 10 A análise curricular, de caráter classificatório, é a fase da seleção que 

consiste na verificação da habilitação e/ou qualificação profissional e da 

experiência para o cargo pretendido 

Parágrafo único: A data, horário e local para entrega do currículo e dos respectivos 

documentos comprobatórios serão previamente informados no sítio do Instituto 

CEM. 

Art. 11 O peso para os fins de pontuação e classificação da prova escrita e da 

análise curricular, será expresso no respectivo edital. 

Art. 12 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é a fase da seleção que 

consiste da entrevista psicológica e/ou aplicação de testes comportamentais. 

§1º Esta etapa será conduzida, obrigatoriamente, pela área responsável pela 

seleção, através de seu quadro de psicólogos, ou a critério da administração, 

através de empresa de consultoria ou profissionais da área de psicologia 

contratados especificamente para este fim. 

§2º Após aferição dos testes aplicados e/ou entrevista psicológica, o psicólogo 

avaliador 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. 
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Art. 14 O remanejamento de empregados é critério de preenchimento de cargos e 

se dará sempre mediante observação e avaliação de desempenho, autorizado pelos 

Diretores das Unidades, com a expressa concordância do empregado remanejado. 

Parágrafo único: O remanejamento só poderá ser autorizado com a condição de 

não acarretar prejuízos e/ou transtornos a área de origem, nem ao empregado 

remanejado, ressalvado o disposto na CLT e legislação esparsa. 

Art. 15 O preenchimento de função, de chefia e assessoria, previsto no 

organograma, por se tratar de atividades de liderança e gestão, será de livre 

escolha do Diretor das Unidades ou do Diretor Administrativo da Filial, observados 

os critérios da qualificação técnica e da fidúcia para o desempenho da função, 

ouvido o Recursos Humanos, e autorizado pelo Diretor Presidente. 

Art. 16 Os Diretores de Unidades são de livre escolha do Conselho de 

Administração, observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia, ouvido 

o Diretor Presidente do Instituto CEM. 

Art. 17 Para os casos dos artigos 15 e 16 fica vedada a contratação de cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, 

Presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais, Senadores e Deputados 

Federais e Estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e Municípios, 

especificamente do Estado de Goiás, bem como dos Diretores e Conselheiros do 

Instituto CEM. 

Art. 18 O INSTITUTO 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. 
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§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. 

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. 
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c) Todas as informações qualitativas e quantitativas inerentes aos requisitos 

exigidos para a vaga deverão ser comprovadas pelo candidato, por meio de 

documentos hábeis, que deverão ser encaminhados no dia, horário e local que será 

publicado no sítio do Instituto CEM. 

IV. A Quarta Etapa será classificatória constituirá de prova escrita e/ou análise 

curricular. 

a) Para a seleção do candidato serão utilizados critérios objetivos de 

classificação, em uma ou duas fases, por meio de prova escrita e/ou análise 

curricular, observadas as características da vaga, previamente divulgados no 

edital. 

b) No caso da classificação se dar em duas fases, pela aplicação de prova 

escrita e análise curricular, o edital deverá informar o peso de cada uma delas. 

c) Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela aplicação 

da prova escrita, o edital informará os critérios de pontuação e de ponto de corte. 

d) Sendo adotado o critério classificatório em uma única fase, pela análise 

curricular, o edital informará quais as condições de pontuação por titulação e 

experiência e quando aplicável, o peso. 

e) A prova escrita, de caráter objetivo, conterá questões objetivas com 

conteúdo de conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos, conforme 

requeira o perfil da vaga, previamente divulgado no edital. 

f) O edital definirá os critérios de desempate. 

V. A Quinta Etapa terá finalidade classificatória e/ou eliminatória e consistirá 

de uma ou algumas das avaliações psicológicas, previamente informadas no edital. 

a) Testes Psicológicos, por meio de testes psicométricos e/ou testes de 

personalidade. 

b) Técnicas Vivenciais, por meio de um ou algum dos métodos de dinâmica de 

grupo, psicodrama e entrevista comportamental.  

Art. 21 A contratação do candidato selecionado se efetivará mediante: 

I. conveniência administrativa e operacional. 

II. disponibilidade financeira. 

III. entrega da documentação completa, conforme requisitos descritos no 

instrumento de divulgação da vaga. 
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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 

 

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 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, 
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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. 
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8º. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, 

continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato. 

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 

 

14.2.3.1 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 Regional - Unidade Formosa , 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.  
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 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.  

14.2.3.2 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;  

• – 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;  
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• – 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;  

14.2.3.3 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.  

 Observou-se ainda uma incompreensão do significado dos elementos por ausência 

de uma boa leitura da definição dos indicadores. Não houve ainda devolutiva ao 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2412 
 

POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO 

 

 

colaborador sobre os resultados de sua avaliação e na identificação de 

necessidades de desenvolvimento específicas.  

 A elaboração do Plano Desenvolvimento do Colaborador da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa 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.  

14.2.3.4 PÚBLICO-ALVO  

Todos os colaboradores atuantes na Policlínica Regional - Unidade Formosa 

deverão participar das ações descritas no Programa.  

14.2.3.5 AÇÕES  

O Programa de Avaliação de Desempenho da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa 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:  

14.2.3.6 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  
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Gerência de Recursos Humanos em parceria com os órgãos superiores para 

validação.  

14.2.3.7 Emissão de Relatórios setoriais com os percentuais de 
adesão ao Sistema  

Finalidade  

Informar às gerências o percentual de adesão de cada setor.  

Metodologia  

Impressão de Relatório setorial de percentuais de participação à Avaliação de 

Desempenho e encaminhamento posterior às Gerências.  

Responsável  

Gerência de Recursos Humanos.  

14.2.3.8 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.  

14.2.3.9 Programação de ações educativas  

Finalidade  

 Mobilização dos gestores e colaboradores para a realização da Avaliação.  

Metodologia  
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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.  

14.2.3.10 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  

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.  

14.2.3.11 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.  
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14.2.3.12 Ações que objetivem maior compreensão ao significado dos 
fatores  

14.2.3.13 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.  

Responsáveis  

 Gerência de Recursos Humanos e Departamento de Tecnologia.  

14.2.3.14 Ações que objetivem maior entendimento quanto ao uso da 
ferramenta PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)  

14.2.3.15 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.  
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14.2.3.16 Ações que objetivem maior adesão do colaborador na 
definição do Plano de Desenvolvimento Individual.  

14.2.3.17 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”.  

14.2.3.18 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  

Periodicidade da Avaliação  

 Anual  

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;  

14.2.3.19 DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Programa ora traçado, será avaliado anualmente e reestruturado à medida que 

os objetivos forem alcançados ou que se delinearem novas demandas.  
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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. 

14.2.4.1 Sugestões De Condutas para combater absenteísmo 

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. 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 Regional - Unidade Formosa ou os ditames da legislação 

trabalhista. 

https://blog.gympass.com/motivacao-no-trabalho/
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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 Regional - Unidade Formosa 

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 

• 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 
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Será incluído na programação do treinamento introdutório a política da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa : missão, visão, valores, regimentos, normas, 

protocolos. Nesta oportunidade serão abordadas as consequências do alto índice 

de absenteísmo para o HOSPITALe 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 Regional - 

Unidade Formosa , 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. 

D. Proposta para Manter um bom clima organizacional 
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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 

Regional - Unidade Formosa , 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.  

https://blog.gympass.com/pesquisas-de-clima-organizacional/
https://blog.gympass.com/pesquisas-de-clima-organizacional/
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Então, o plano de carreira será feito pelos gestores com a finalidade de buscar um 

equilíbrio entre interesse do profissional e da Instituição. 

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: 

• Bonificação sobre meta batida 

• Day off 

• Viagens 
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• Promoções 

I. 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. 

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. 

http://blog.gympass.com/o-que-e-qualidade-de-vida-trabalho/
https://blog.gympass.com/combater-estresse-no-trabalho/
https://blog.gympass.com/beneficio-atividade-fisica-motiva-colaboradores/
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14.2.5.1 Preenchimento formulário de requisição movimentação de 
pessoal 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

Preenchimento formulário de requisição 

movimentação de pessoal 
Data:  POP.DDRH. 

1. OBJETIVO 

 Descrever Processo para preenchimento do formulário de Requisição/Movimentação de 
Pessoal. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores da Policlínica Regional - Unidade 
Formosa  

Coordenadores, Gerentes e 
Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

•  Formulário de movimentação de pessoal; 

6. DEFINIÇÕES 

 Fluxograma no anexo. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.7.1. NO CAMPO REQUISIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS  

Nos casos de Movimentação/Requisição de Pessoal, o Solicitante, munido do formulário, 
deverá preencher os campos conforme segue: 

 Setor : colocar a área que requer a abertura da vaga; 

 Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de preenchimento da vaga, com 
assinatura e carimbo; 

 Data da solicitação : é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

 Cargo solicitado : deverá ser preenchido o nome do cargo que será exercido pelo futuro 
colaborador; 

 Data sugerida para início deve indicar em quanto tempo o setor terá a necessidade do 
colaborador no posto de trabalho; 

 Motivo da Contratação por Substituição : deverá indicar exatamente o 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: 
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 Solicitação atendida com preencher: 

 Data oficial de Admissão inserir data de início das atividades no setor solicitante do 
candidato/colaborador; 

 Contratação de ou Movimentação de sinalizar se vaga foi preenchida via contratação de 
candidato ou com movimentação de colaborador interno, após informar nome do candidato 
mediante contratação ou colaborador mediante movimentação; 

 Processo seletivo nº se contratação, preencher o campo com número do processo seletivo; 

 De e Para , preencher campo de” apontando setor de origem do colaborador e para” setor de 
destino; 

7.2. NO CAMPO ALTERAÇÃO SALARIAL DE PESSOAL  

Nos casos de alteração salarial de Pessoas o Solicitante, munido do formulário, deverá 
preencher os campos conforme segue: 

 Setor colocar a área que requer a alteração salarial; 

 Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de alteração salarial; 

 Data da solicitação é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

 Nome colocar o nome do colaborador para qual será solicitado o reajuste; 

 A partir de preencher com a data desejada para reajuste; 

 Motivo sinalizar motivo para solicitação de alteração salarial: Promoção (colaborador foi 
promovido a uma outra função); Troca de setor (Colaborador irá para um novo setor no qual 
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: 
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 Setor colocar a área que requer o desligamento; 

 Requisitante será a pessoa responsável pela solicitação de desligamento; 

 Data da solicitação é a data que a solicitação está sendo entregue ao setor de RH; 

 Nome completo e Cargo preencher os dados do colaborador; 

 Iniciativa do empregado deve ser preenchido quando o motivo do desligamento se dê por 
pedido do colaborador; 

 Iniciativa do empregador deve ser preenchido quando o motivo de desligamento se dê por 
iniciativa da empresa; 

 Justa causa preenchido quando o desligamento se dê por justa causa; 

 Sem justa causa preenchido quando o desligamento se dê sem justa causa; 

 Escore de avaliação de desempenho deve ser incluída a nota da última avaliação de 
desempenho; 

 Data do desligamento deve ser preenchida a data em que o desligamento ocorrerá; 

7.4. NO CAMPO ENCAMINHAMENTO  

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 
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Previsão de desembolso preencher o orçamento a ser liberado para atendimento à solicitação 
e Data preencher data do parecer do Departamento de Gestão de Pessoas. 

7.7. NO CAMPO PARECER FINANCEIRO  

Setor Financeiro deverá preencher Sem dotação orçamentária caso não exista possibilidade da 
liberação do orçamento indicado e Dotação orçamentária prevista para caso haja a 
possibilidade de liberação, indicando a data posteriormente. 

7.8. NO CAMPO PARECER SUPERINTENDENTE  

O Superintende deverá preencher indicando seu parecer sobre a solicitação 

7.9. NO CAMPO DESPACHO FINAL/FECHAMENTO RECURSOS HUMANOS  

O Departamento de Gestão de Pessoas deverá finalizar o preenchimento do formulário, 

indicando os detalhes do fechamento do processo. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 

- Não aprovação por parte da diretoria da Policlínica Regional - Unidade Formosa 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 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   

 

11. Anexos 
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14.2.5.2 Processo De Recrutamento E Seleção De Pessoal 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

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 Regional - Unidade Formosa . 

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 Regional - Unidade Formosa . 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: 
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  RECRUTAMENTO: É um processo organizacional que BUSCA pessoas para 

participar de um processo seletivo, tendo como finalidade atração de candidatos 

com requisitos adequados para possível ocupação do cargo. O recrutamento surge 

a partir de uma necessidade de pessoal, por acréscimo ou substituição. 

Tipos de Recrutamentos:  

• Recrutamento Interno: essa modalidade tem como objetivo aproveitar o 

potencial humano existente na Policlínica Regional - Unidade Formosa ; 

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 Regional - Unidade Formosa . 

 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 
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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. 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; 
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. 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 Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

14.2.5.3 Treinamento e Integração 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 
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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 

Novos Contratados do Instituto CEM e de Empresas Terceirizadas. Chefes 

DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Computador/Data Show/Microfone/Passador de slides. 

6. DEFINIÇÕES 

É um treinamento oferecido aos novos contratados do Instituto CEM e Empresas 

Terceirizadas para apresentar, em linhas gerais, a instituição que irá trabalhar, 

sob o ponto de vista da missão, visão, valores, normas, riscos e benefícios.  

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Contratação: assinatura do contrato de trabalho; 

Após assinatura do contrato de trabalho, o novo colaborador participa do 

Treinamento de Integração; 

Palestras do treinamento: 

1. Abertura com Diretor Geral; 

2. Analista de Desenvolvimento e Treinamento: apresenta a Instituição, os 

serviços e organograma; 

3. Técnico de Segurança do Trabalho: apresenta o HOSPITAL ; 
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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; 

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 
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

14.2.5.4 Descrição e Cargos por Competências 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

Descrição e Cargos por Competências 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 DDRH/HUTRIN/HUTRIN, Supervisores e 

Coordenadores dos setores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Formulário de Descrição de Cargo. 

6. DEFINIÇÕES 

Desenho e especificações do cargo . 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 - Identificação do cargo: espaço destinado ao nome do cargo que será descrito; 

- Lotação: espaço reservado ao nome do setor de lotação; 

- Data da Descrição: espaço destinado a data de preenchimento da descrição; 

- Unidade: nome da unidade, organização ao qual o cargo pertence; 

- Descrição sumária da função: resumo das funções exercidas; 

- Descrição detalhada: neste campo será descrito todas as funções executadas; 

- 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 Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   
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14.2.5.5 Avaliação de Desempenho 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

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 Regional - Unidade Formosa , que contratam 

profissionais. Supervisores, Coordenadores, Gerentes e Diretores. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Não se aplica. 

6. DEFINIÇÕES 

HUTRIN – Policlínica de Urgências de Goiânia; 

DDRH – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

6.1. Conceitos: 
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 É um processo de identificação, diagnóstico e análise do Comportamento de um 

profissional, dentro de um intervalo de tempo, considerando seu conhecimento 

teórico, técnico e sua relação com seus parceiros de trabalho;  

Política – Alinhar as ferramentas de Gestão de Pessoas, para diagnosticar e 

acompanhar o desenvolvimento profissional individual, a produtividade e a 

eficiência do trabalho; 

Plano – Projeto Gestão de Pessoas.  

Norma - Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela 

direção da Policlínica Regional - Unidade Formosa 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);  
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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;  

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.  
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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:  

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 Regional - Unidade Formosa , tem a logo da instituição 

no cabeçalho. 

7.7. Tarefas Críticas/Especiais 

Conseguir avaliação de desempenho fidedigna a realidade. 
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8. INDICADORES  

Necessidade de treinamento. 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

14.2.5.6 Afastamento para Participação em Eventos de 
Aprendizagem  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

Afastamento para Participação em Eventos de 

Aprendizagem  
Data:  POP.DDRH. 

1. OBJETIVO 

Analisar e viabilizar autorização para afastamento, para profissionais que 

participam de evento técnico/científico, fora da instituição. 

2. REFERÊNCIA 

Manual interno com critérios de liberação. 

3. APLICABILIDADE   4. RESPONSABILIDADES 

Todos os profissionais da Policlínica Regional - Unidade Formosa . Divisão de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, Diretores e Coordenadores. 

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. 
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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 

Formulário para autorização de participação em evento. 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   
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Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

14.2.5.7 Saúde bem-estar do trabalhador 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  
Cópia Controlada 

Saúde bem-estar do trabalhador Data:  POP.DDRH. 

1. OBJETIVO 

- Descrever as ações e atividades humanizadas que estão contidas no Programa de 

Saúde e bem estar do trabalhador. 

2. REFERÊNCIA 

- Política Nacional de Humanização e outras afins. 

3. APLICABILIDADE       4. 

RESPONSABILIDADES 

Todos os colaboradores, pacientes e acompanhantes da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa .

 Divisão de 

Desenvolvimento de 

Recursos Humanos 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 Extensão elétrica 

 Formulários 
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 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. 

7.2. INDICAÇÃO 

7.2.1 A indicação ao DDRH é feita por colaborador da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , 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. 
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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 

Regional - Unidade Formosa . 

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. 

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 Regional - Unidade 

Formosa . 

7.4.2 É repassado ao voluntário, telefones de contato (por escrito) da OVG para 

agendar o dia do curso. 
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7.4.3 Após o curso, o voluntário retorna ao HOSPITALpara 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 Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH  

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   
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14.2.5.8 Entrevista e Desligamento 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Versão nº  

Revisão nº:  

Cópia Controlada 

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. Chefes DDRH/HUTRIN/HUTRIN, 

Supervisores e Coordenadores dos setores. 

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. 

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. 
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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 Data Elaboração Visto 

Elaboração  Coordenadora de 
Desenvolvimento de 
RH - 

  

Revisão  Assessoria de 
Qualidade 

  

Validação  Diretor Administrativo   

Validação  Diretor Técnico   

Validação  Diretor Geral   

 

14.3 Registro e controle de pessoal e modelo para 
escalas de trabalho. 
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O regime de trabalho adotado pelo HOSPITALserá 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. 

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. 
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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. 

 
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. 

 
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 

• 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.  
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• 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.  

 
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 sexta-feira, para atendimento das 7h00 – 19h00 para atendimento 

ambulatorial, jornadas de 40 horas para administrativo de segunda a sexta.. 

Horário 
Diurno 7:00-
19:00 

Segunda 
Terça 

Quarta Quinta Sexta 

     

 

  

Mês: 

___________

___ 

Ano:_______ 

Elaborado 

por:__________

______ 

Chefia:______________

__ 
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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) 

 

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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14.4 Implantação do Programa de Acolhimento: 
equipe necessária, sistemática de trabalho, 
horário de funcionamento.  

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. 

 
• 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.  

• 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, 
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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. 

Para implantação do Programa de Acolhimento, a equipe composta pelos 

profissionais multiprofissionais, serão destacados, para atendimento 24 horas por 

7 dias por semana, para acolhimento, pacientes, visitantes e acompanhantes, 

seguindo os critérios de Acolhimento e Classificação de Risco, em busca de 

atendimento de qualidade ao paciente/ visitante/ acompanhante, além de 

atendimento diferenciado para Idosos, Crianças e demais pessoas que necessitem 

de atendimento diferenciado. 

Composição da Equipe de Acolhimento 

ÁREA Quantidade 
profissional 

horário  turno 

Enfermagem (egresso) 6 07:00 ás 07:00 2 

Serviço Social – VVS 2 07:00 ás 07:00 2 

Técnico de enfermagem 4 07:00 ás 07:00 2 

Ouvidoria 2 07:00 ás 07:00 2 

Acompanhante e visitante 2 07:00 ás 07:00 2 

 

14.5 Apresentar o quantitativo estimado, apontando, 
por categoria, a quantidade de profissionais, a 
carga horária de trabalho e o salário total (em 
moeda corrente), por perfil de profissional, sem a 
incidência dos encargos patronais 

QUADRO COM ESTIMATIVA POR CATEGORIA E QUANIDADE DE PROFISSIONAIS, 

CARGA HORÁRIA E SALARIO TOTAL 
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DESCRIÇÃO 
Quantidade de 

Funcionário 
Qtde 
Horas 

Definiç
ão 

Salário Encargos Total 

ENFERMAGEM s 
     

Enfermeiros Diurnos 12 x 36 9 12 x 36 CLT 3.250,00 22.539,60 51.609,60 

Coordenação 1 40 CLT 4.806,00 3.217,82 8.023,82 

Técnico de Enfermagem manhã 
12 x 36 

10 12 x 36 CLT 1.614,00 16.146,00 33.281,55 

Técnico de Enfermagem tarde 12 
x 36 

8 12 x 36 CLT 1.614,00 13.708,44 26.625,24 

Diretor Técnico 1 20 CLT 8.200,00 4.817,58 13.017,58 

RADIOLOGIA/GESSO 
      

Técnico de imobilização 1 36 CLT 1.926,81 1.860,71 3.787,52 

NUTRIÇÃO 
      

Nutricionista 1 40 CLT 2.800,00 2.272,29 5.072,29 

RECURSOS HUMANOS 
      

Assistente Recursos humanos 1 44 CLT 2.266,00 2.020,59 4.286,59 

COMPRAS 
    

- - 

Almoxarife 1 44 CLT 2.050,00 1.918,78 3.968,78 

Aux. Compras 1 44 CLT 1.287,50 1.559,38 2.846,88 

Farmácia 
    

- - 

Farmacêutica RT 1 44 CLT 5.242,50 3.423,57 8.666,07 

Auxiliar de farmácia 4 44 CLT 1.200,00 6.072,53 10.872,53 

ADMINISTRAÇÃO 
    

- - 

Supervisor de atendimento 1 44 CLT 1.250,00 1.541,70 2.791,70 

Assistente de Ouvidoria 1 44 CLT 1.751,00 1.777,85 3.528,85 

Auxiliar administrativo 2 44 CLT 1.287,50 3.118,75 5.693,75 

Assistente Administrativo 2 44 CLT 1.751,00 3.555,69 7.057,69 

SESMT 
      

Tec. Seg. Trabalho 1 44 CLT 2.216,00 1.997,02 4.213,02 

SERVIÇOS GERAIS 
      

Recepcionistas 22 44 CLT 1242 33834,45 61.158,45 

MULTIDISCIPLINAR 
      

Assistente Social 3 30 CLT 2.884,00 4.623,77 10.391,77 

Fonoaudiólogo 3 30 CLT 2600 2178,02 4778,02 

Maqueiro 2 30 CLT 1.190,25 1.513,54 2.703,79 

Psicólogo 3 30 CLT 2828 2885,49 5113,49 
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Fisioterapeuta 2 30 CLT 2.800,00 4.544,59 10.144,60 

Total 1195 
  

58.056,56 141.128,16 289.633,58 

 

Quadro demonstrativo por linde Serviços: 

LINHA DE SERVIÇOS 
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Serviço De Atenção Às Pessoas 
Ostomizadas I 

 1 1  1     

Serviço De Assistência Especializada – 
SAE – GRUPO 12 

1 1 1 1 1 1    

Equipe Multiprofissional De Atenção 
Especializada Em Saúde Mental – AMENT 
/ EMAESM – TIPO 2 

 1  1 2     

Clínica de Serviços Dialíticos 
(Hemodiálise e Diálise Peritoneal). 

 2 2 10 1 1 1   

Serviço de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico - SADT: exames e ações de 
apoio diagnóstico e terapêutico 

  2 6      

Centro Especializado em Odontologia 
(CEO I). 

3   3  
     

Consultas da Equipe Multiprofissional e 
Processos Terapêuticos de Média 
Duração (Sessões/Tratamentos)         2  2  2  2  2  
Práticas Integrativas e Complementares 
– PIC 

Unidade Móvel: Exames Diagnósticos.   1 2      

 

14.6 Quadro com resumo do perfil de todos os 
profissionais que irão trabalhar na Unidade 
(estejam ou não atualmente contratados) e com a 
expressão da carga horária semanal distribuída 
pelos dias da semana e com o enunciado do 
horário de trabalho. 

DESCRIÇÃO Quantidade de Funcionário Qtde Horas Definição 

ENFERMAGEM 
   

Enfermeiros Diurnos 12 x 36 9 12 x 36 CLT 

Coordenação 1 40 CLT 

Técnico de Enfermagem manhã 12 x 36 10 12 x 36 CLT 

Técnico de Enfermagem tarde 12 x 36 8 12 x 36 CLT 

Diretor Técnico 1 20 CLT 
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RADIOLOGIA/GESSO 
   

Técnico de imobilização 1 36 CLT 

NUTRIÇÃO 
   

Nutricionista 1 40 CLT 

RECURSOS HUMANOS 
   

Assistente Recursos humanos 1 44 CLT 

COMPRAS 
   

Almoxarife 1 44 CLT 

Aux. Compras 1 44 CLT 

Farmácia 
   

Farmaceutica RT 1 44 CLT 

Auxiliar de farmacia 4 44 CLT 

ADMINISTRAÇÃO 
   

Supervisor de atendimento 1 44 CLT 

Assistente de Ouvidoria 1 44 CLT 

Auxiliar administrativo 2 44 CLT 

Assistente Administrativo 2 44 CLT 

SESMT 
   

Tec. Seg. Trabalho 1 44 CLT 

SERVIÇOS GERAIS 
   

Recepcionistas 22 44 CLT 

MULTIDISCIPLINAR 
   

Assistente Social 3 30 CLT 

Fonoaudiólogo 3 30 CLT 

Maqueiro 2 30 CLT 

Psicólogo 3 30 CLT 

Fisioterapeuta 2 30 CLT 

Total 1195 
  

 

 

14.6.1.1 Descrição das Funções e Perfil do Diretor Geral:  

CARGO DIRETOR GERAL 
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Escolaridade mínima Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em Serviços de 

Saúde ou similar 

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviço de Saúde, Gestão de 

Pessoas de Serviços de Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificações. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar toda a Equipe 

Multiprofissional da Instituição, bem como a estrutura física (edifício e 

equipamentos), como a Estrutura Financeira, assessorado por Diretorias 

específicas. 

 

14.6.1.2  Descrição das Funções e Perfil do Assessor de 
Qualidade  

CARGO ASSESSOR DE QUALIDADE 

Escolaridade mínima Graduação em Administração, Medicina e ou Enfermagem 

Escolaridade desejável Especialização em Qualidade em Serviços de Saúde  

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Processos de Qualidade, Implantação de 

Processos de Acreditação e Certificação. Pacote Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Implantar as Práticas de Gestão da Qualidade. Capacitação em 

qualidade, Planos de Ação da qualidade e aferimento dos parâmetros 

mínimos de qualidade exigidos pelo INSTITUTO CEM. 
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14.6.1.3 Descrição das Funções e Perfil do Administrativo:  

CARGO DIRETOR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em Serviços de 

Saúde ou similar. 

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, Gestão de 

Pessoas de Serviços de Saúde, Implantação de Processos de Qualidade 

e Certificação. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar toda a Equipe 

Multiprofissional da Instituição, bem como a estrutura física (edifício e 

equipamentos), como a Estrutura Financeira, assessorado por 

Diretorias específicas. 

 

14.6.1.4 Descrição e Perfil das Funções de Apoio:  

CARGO DIRETOR APOIO 

Escolaridade mínima Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em Serviços de 

Saúde ou similar. 

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, Gestão de 

Pessoas de Serviços de Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificação. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar toda a Equipe 

Multiprofissional da Instituição, bem como a estrutura física (edifício e 

equipamentos), como a Estrutura Financeira, assessorado por Diretorias 

específicas. 
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14.6.1.5 Descrição das Funções e Perfil da Diretoria Técnica  

CARGO DIRETORIA TÉCNICA 

Escolaridade mínima Graduação em Medicina 

Escolaridade desejável Residência Médica em qualquer área da medicina. Dez anos de atuação 

em Assistência Direta ao Paciente na respectiva especialidade. 

Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, equipes 

médicas e similar. Pacote Office. 

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, Gestão de 

Pessoas de Serviços de Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificação. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar toda a Equipe 

Multiprofissional da Instituição, bem como a estrutura física (edifício e 

equipamentos), como a Estrutura Financeira, assessorado por Diretorias 

específicas. 

 

14.6.1.6 Descrição das Funções e Perfis do Cargo de Médico:  

CARGO MÉDICO 

Escolaridade mínima Graduação em Medicina 

Escolaridade desejável Residência Médica na área de atuação. Pacote Office. 

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, Gestão de 

Pessoas de Serviços de Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificação. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 
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Funções Exercício da medicina na especialidade médica ao qual será contratado, 

respeitando os direitos dos pacientes, a Ética Médica, o Regulamento, 

Normas, Rotinas e Instruções de trabalho da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa . Participar das Comissões ao qual for convocado. 

 

14.6.1.7 Descrição das Funções e Perfis do Enfermeiro da CCIH/SCIH:  

CARGO ENFERMEIRO DA CCIH 

Escolaridade mínima Graduação em Enfermagem 

Requisitos Técnicos Especialização em Controle de Infecção Hospitalar e/ ou experiência 

comprovada em Controle e Serviço de Infecção Hospitalar. Pacote 

Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Executar Busca Ativa e Análise de Prontuários. Realizar curativos de 

grande porte e atuar conforme as Normas de Controle de Infecção 

Hospitalar da Policlínica Regional - Unidade Formosa . 

 

14.6.1.8 Descrição das Funções e Perfil do Gerente de Contabilidade 
e Finanças  

CARGO GERENTE DE CONTABILIDADE 

Escolaridade mínima Graduação em Ciências Contábeis 

Escolaridade desejável Especialização na Área Financeira e Contábil 

Requisitos Técnicos Experiência na Área Financeira e Contábil em empresas prestadoras de 

serviços, de preferência hospitalar. Pacote Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar as Atividades 

Financeiras, Contábeis e de custos da Policlínica Regional - Unidade 
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Formosa . Responsável pelo Controle e Fluxo de Caixa, emissão de 

balancetes mensais, relatórios e balanços anuais da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa , seguindo Normas e critérios da Legislação. 

 

14.6.1.9 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador do 
Faturamento:  

CARGO COORDENADOR DE FATURAMENTO 

Qtde de vagas  1 

Escolaridade mínima Graduação em Administração ou outro Nível Superior 

Requisitos Técnicos Experiência em Faturamento Hospitalar. Pacote Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Responsável pelo processamento das contas hospitalares dos pacientes 

assegurados, atendidos nos diversos serviços da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , de forma a garantir o correspondente afluxo de 

recursos. 

 

14.6.1.10 Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo 
(Faturista):  

CARGO FATURISTAS 

Escolaridade mínima Ensino Médio 

Requisitos Técnicos  Pacote Office. 

Competências Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, responsável, 

comunicação verbal e escrita, senso crítico, empatia, atenção 

concentrada. 

Funções Faturamento de contas de pacientes, denominadas contas hospitalares, 

emissão de relatórios, codificações de procedimentos. 
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14.6.1.11 Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo do 
Arquivo:  

CARGO TÉCNICOS EM ARQUIVOS 

Escolaridade mínima Ensino Médio 

Requisitos Técnicos  Pacote Office. 

Competências Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, responsável, 

comunicação verbal e escrita, senso crítico, empatia, atenção 

concentrada. 

Funções Classificação, arquivamento e desarquivamento de prontuários de 

pacientes e outros documentos que serão arquivados, preservando os 

documentos dos mais diversos tipos, estejam eles em papel, foto, filme, 

microfilme, CD-ROM ou ainda, em banco de dados on-line. É o 

responsável por tornar disponíveis as informações que são geradas e 

acumuladas pelo hospital. 

 

14.6.1.12 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Gestão de 
Pessoas/SESMT  

CARGO COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS/SESMT 

Escolaridade mínima Graduação em Administração ou Psicologia 

Escolaridade Desejável  Especialização em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas. 

Requisitos Técnicos Experiência na Área de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, 

Recrutamento, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, entre outros. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar as Atividades 

relacionadas a Gestão de Pessoas: Recrutamento, Seleção, Treinamento, 

Desenvolvimento, Gestão dos Documentos dos Trabalhadores e 

Segurança Ocupacional. 
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14.6.1.13 Descrição das Funções e Perfil Engenheiro de Segurança do 
Trabalho  

CARGO ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Escolaridade mínima Graduação em Engenharia 

Escolaridade Desejável  Especialização em Segurança do Trabalho 

Requisitos Técnicos Experiência em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador. Pacote 

Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Atuar na Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional dos trabalhadores do 

 hospital, visando reduzir as perdas e danos (lesões humanas, danos 

materiais a máquinas, equipamentos, instalações e ao meio ambiente). 

 

14.6.1.14 Descrição das Funções e Perfil do Médico do Trabalho:  

CARGO MÉDICO DO TRABALHO 

Escolaridade mínima Medicina 

Escolaridade Desejável  Especialização em Medicina do Trabalho 

Requisitos Técnicos Experiência em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador. Pacote 

Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Atuar na Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional dos trabalhadores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa , visando reduzir as perdas e 

danos (lesões humanas, danos materiais às máquinas, equipamentos, 

instalações e ao meio ambiente). O médico do trabalho atua junto com 

o Enfermeiro o Engenheiro de Segurança do Trabalho e dos Técnicos em 
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Segurança, na criação do mapeamento de riscos dos departamentos, 

setores e áreas da Policlínica Regional - Unidade Formosa . O médico do 

trabalho atua na emissão de laudos ocupacionais, na admissão e 

desligamento do trabalhador. 

 

14.6.1.15 Descrição das Funções e Perfil Enfermeiro do Trabalho 

CARGO ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Escolaridade mínima Enfermagem 

Escolaridade Desejável  Especialização em Enfermagem do Trabalho 

Requisitos Técnicos Conhecimento em planejamento de ações preventivas e de promoção a 

saúde, elaboração de laudos técnicos, normas de segurança e 

biossegurança, legislação pertinente. Pacote Office. 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento. 

Funções Atuar na Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional dos trabalhadores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa , visando reduzir as perdas e 

danos (lesões humanas, danos materiais às máquinas, equipamentos, 

instalações e ao meio ambiente). Realizar procedimentos de 

Enfermagem junto ao trabalhador atuando na prevenção de acidentes 

de trabalho e de doenças profissionais. 

 

14.6.1.16 Descrição das Funções e Perfil do Técnico de Segurança do 
Trabalho  

CARGO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Escolaridade mínima Enfermagem 

Escolaridade Desejável  Especialização em Enfermagem do Trabalho 

Requisitos Técnicos Conhecimento de inspeções para determinar fatores de risco de acidente, 

CIPA, sistemas de combate a incêndio. Preferencialmente com 

experiência em hospitais. Conhecimento de legislação pertinente. 
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Competências Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, tomada de decisão, 

comunicação verbal e escrita, foco em resultado, organização. 

 

Funções Atuar na Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional dos trabalhadores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa , visando reduzir as perdas e danos 

(lesões humanas, danos materiais às máquinas, equipamentos, 

instalações e ao meio ambiente). Realizar procedimentos de Enfermagem 

junto ao trabalhador atuando na prevenção de acidentes de trabalho e de 

doenças profissionais. 

 

14.6.1.17 Descrição das Funções e Perfil do Técnico de Enfermagem do 
Trabalho  

CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Escolaridade mínima Técnico em Enfermagem do Trabalho 

Requisitos Técnicos Conhecimento de inspeções para determinar fatores de risco de acidente, 

CIPA, sistemas de combate a incêndio. Preferencialmente com 

experiência em hospitais. Conhecimento de legislação pertinente ( NRs) 

 

Competências Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, tomada de decisão, 

comunicação verbal e escrita, foco em resultado, organização. 

 

Funções Atuar junto ao Enfermeiro do trabalho e demais membros da Equipe de 

Segurança Ocupacional na prevenção de doenças ocupacionais e saúde no 

trabalho, além de realizar procedimentos específicos do Técnico de 

Enfermagem. 

 

14.6.1.18 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Logística 
e Suprimentos:  
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CARGO COORDENADOR DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS 

Escolaridade mínima Graduação em Administração ou Química Farmacêutica 

Escolaridade Desejável Especialização em Gestão de Materiais e Logística  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

 

Funções Responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle da 

Área de Suprimentos e Logística que inclui: Área de Compras, 

abastecimento e distribuição de todos materiais, medicamentos e outros 

insumos necessários para o funcionamento da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , dimensionando sistemas de transporte e de 

armazenamento de produtos de forma econômica e segura. 

 

14.6.1.19 Descrição das Funções e Perfil do Farmacêutico – 
Responsável Técnico: 

 

CARGO FARMACÊUTICO - R T 

Escolaridade mínima Graduação em Farmácia  

Escolaridade Desejável Especialização em Gestão de Materiais e Logística e/ou Farmácia 

Hospitalar  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  
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Funções Responsável Técnico pelo planejamento, coordenação, supervisão e 

controle de toda aquisição, dispensação e utilização dos fármacos e 

medicamentos e suas consequências ao organismo humano dentro da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa .  

É o responsável para atuar junto aos médicos e demais profissionais de 

saúde sobre a utilização de medicamentos, principalmente os 

antimicrobianos, fiscalizando sua utilização, armazenamento e 

manipulação.  

 

14.6.1.20 Descrição das Funções e Perfil do Farmacêutico:  

CARGO FARMACÊUTICO 

Escolaridade mínima Graduação em Farmácia  

Escolaridade Desejável Especialização e/ou experiência em Farmácia Hospitalar  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

 

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

 

Funções Responsáveis pelos controles e solicitações de aquisições, o, 

abastecimento, dispensação e manipulação de todos os fármacos e 

produtos químicos utilizados ou produzidos pelo Hospital.  

 

14.6.1.21 Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar de Farmácia:  

 

CARGO AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade desejável:  Experiência em Farmácia Hospitalar  
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Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Responsáveis pelo recebimento, estocagem e dispensação dos fármacos e 

materiais solicitados pelos diversos departamentos e setores da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa e dispensação para usuários de 

ESSALUD, descritos no Petitório.  

 

14.6.1.22 Descrição das Funções e Perfil do Comprador  

CARGO COMPRADOR 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade Desejável Cursando Administração ou outro curso superior, Pacote Office.  

Requisitos Técnicos Experiência na área hospitalar ou farmacêutica. Conhecimento em 

cotações, cadastro de fornecedores, ordens de compra, seleção de novos 

produtos e fornecedores. Preferencialmente conhecimento em Sistema 

Integrado, consignados e curva ABC  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Responsável por suprir e assegurar o contínuo abastecimento dos 

materiais necessários ao funcionamento da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa , garantindo a qualidade, quantidade e preços compatíveis, de 

acordo com as necessidades e padronizações da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa .  

 

14.6.1.23 Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares de 
Almoxarifado  

CARGO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  
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Escolaridade mínima Ensino Médio  

Requisitos Técnicos Conhecimento em recebimento, conferência, controle e estoque de 

mercadorias, digitação, pacote office, principalmente Excel e 

preferencialmente com noções de curva ABC  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Disposição, agilidade, força física, organização, criticidade, atenção, 

trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

comprometimento, disponibilidade e ética  

 

14.6.1.24 Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares de Compras:  

 

CARGO AUXILIAR DE COMPRAS 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Requisitos Técnicos Conhecimento em recebimento, conferência, controle e estoque de 

mercadorias, digitação, pacote office, principalmente Excel e 

preferencialmente com noções de curva ABC  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Atuar em conjunto com os compradores da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa para suprir e assegurar o contínuo abastecimento dos materiais 

necessários ao funcionamento da Policlínica Regional - Unidade Formosa 

, garantindo a qualidade, quantidade e preços compatíveis, de acordo 

com as necessidades e padronizações da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa .  

 

14.6.1.25 Descrição das Funções e Perfil do Motorista:  
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CARGO MOTORISTA 

Escolaridade mínima Ensino Básico.  

Requisitos Técnicos Carteira de Habilitação em direção de veículos  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Atuar como motoristas dos veículos: administrativos, ambulâncias e 

outros.  

 

14.6.1.26 Descrição das Funções do Coordenador de Tecnologia de 
Informação:  

CARGO COMPRADOR 

Escolaridade mínima Graduação em Tecnologia da Informação., Ciência da Computação, ou 

áreas afins.  

Escolaridade Desejável Pós-Graduação ou especialização em Gestão Sistemas da Informação, 

Gerenciamento de Redes ou áreas afins.  

Requisitos Técnicos Conhecimento em coordenação de equipe e planejamento estratégico do 

setor, integração e manutenção de sistemas. Elaboração de projetos de 

T.I. Experiência em planejamento e administração de rede, implantação 

ou integração de sistemas. Preferência que já conheça o segmento 

hospitalar.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsável pelo desenvolvimento, análise, e implementa sistemas de 

informação para diversos setores de atividade. Responsável pelo cuidado 

com os equipamentos, softwares, treinamentos de todos os trabalhadores  

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2478 
 

POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO 

 

 

14.6.1.27 Descrição das Funções e Perfil do Técnico de Suporte:  

CARGO TÉCNICO DE SUPORTE 

Escolaridade mínima Curso Técnico de Informática  

Escolaridade Desejável Cursando graduação na área de Informática.  

Requisitos Técnicos Experiência em planejamento e administração de rede, implantação ou 

integração de sistemas. Preferência que já conheça o segmento 

hospitalar.  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Auxiliar na implementação, treinamentos e manutenção dos 

Equipamentos de Informática e de Tecnologia da Informação.  

 

14.6.1.28 Descrição das Funções e Perfil do Gerente de Enfermagem  

CARGO GERENTE DE ENFERMAGEM  

Escolaridade mínima Graduação em Enfermagem  

Escolaridade Desejável Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em Serviços de 

Saúde ou similar.  

Requisitos Técnicos Experiência em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, Gestão dos 

Serviços de Enfermagem. Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar todas as atividades 

relacionadas aos cuidados assistências da Enfermagem.  
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14.6.1.29 Descrição das Funções e Perfil das Auxiliares Administrativas 
(Secretária de Clínicas da Enfermagem) 

 

CARGO SECRETÁRIAS DE CLÍNICAS  

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade Desejável Cursando graduação em Enfermagem e/ou administração em serviços de 

saúde  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão.  

Funções Executar o conjunto de atividades empregadas na assessoria imediata, 

tais como: controlar os arquivos e prontuários dos pacientes, tomando as 

providências necessárias para o agendamento de exames, auxilia a 

enfermagem, médicos e demais profissionais de saúde nos processos 

administrativos, informações, equipes e comunicações internas e 

externas.  

 

14.6.1.30 Descrição das Funções do Perfil do Enfermeiro Assistencial 
das Unidades:  

 

CARGO ENFERMEIRO 

Escolaridade mínima Graduação em Enfermagem  

Escolaridade Desejável Especialização na Área que atuará  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, liderança, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento  
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Funções Cabe privativamente, ao enfermeiro o planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

Enfermagem; prescrição da assistência de Enfermagem; prestar cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e prestar 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 

imediatas.  

 

14.6.1.31 Descrição das Funções e Perfil dos Técnicos de Enfermagem 
das Unidades: 

  

CARGO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima Técnico em Enfermagem  

Escolaridade Desejável Especialização na Área que atuará  

Requisitos Técnicos Experiência em Assistência na Enfermagem e supervisão da Equipe na 

Área que atuará. Pacote Office.  

Competências Comunicação, relacionamento, trabalha em equipe, agilidade, atenção 

dividida, motivação  

Funções Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, 

reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 

executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, executar 

atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de higiene e 

conforto ao paciente e zelar por sua segurança, integrar a equipe de 

saúde; participar de atividades de educação em saúde, inclusive: 

executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e participar 

dos procedimentos pós-morte.  

 

14.6.1.32 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de 
Atendimento ao Cliente (Usuário) 

CARGO COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
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Escolaridade mínima Graduação em Relações Pública ou Hotelaria  

Escolaridade Desejável Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em Serviços de 

Saúde ou similar.  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, agilidade, atenção 

dividida, motivação  

Funções Responsável pela promoção em conjunto com sua equipe o primeiro 

atendimento ao usuário e propiciará o encaminhamento para os demais 

atendimentos, é o responsável por causar a boa imagem da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa perante o público interno e externo. 

Executará a estratégia de comunicação para transmitir informações e 

orientações sobre: a entrada e recepção das pessoas na Policlínica 

Regional - Unidade Formosa (todas as recepções), a internação do 

assegurado, a alta, o informe aos familiares, a telefonia, o Serviço de 

Psicologia e Serviço Social da Policlínica Regional - Unidade Formosa .  

 

14.6.1.33 Descrição das Funções e Perfil das Auxiliares Administrativos 
– Recepcionistas:  

 

CARGO RECEPCIONISTAS 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade Desejável Cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento ao Público.  

Requisitos Técnicos Atendimento ao público, boa digitação. Desejável experiência na área 

hospitalar. Boa apresentação pessoal (aspecto de limpeza, seja asseado). 

Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsável pelas atividades e procedimentos que processam os 

contacto, com os assegurados e seus familiares, médicos, enfermagem e 

outros profissionais que buscam informações na Policlínica Regional - 

Unidade Formosa . É a principal dinamizadora da Policlínica Regional - 
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Unidade Formosa , e o seu funcionamento espelha a imagem deste. 

Normalmente é da responsabilidade da Recepção a prossecução de 

reservas, Check in in (entradas)/Internação e Check out (saídas de 

pacientes), pagamentos, dar informações a clientes, controle do estado 

dos quartos, receber reclamações, entre muitas outras tarefas que 

resultam do contacto com os diversos agentes relacionados com o 

hospital.  

 

14.6.1.34 Descrição das Funções e Perfil das Telefonistas:  

CARGO  TELEFONISTAS 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade Desejável Cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento ao Público e Telefonia.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsável pelos atendimentos telefônicos externos, ligações externas 

para os solicitantes, com controle das ligações, principalmente para 

telefones móveis. O Serviço de telefonia também é responsável pela 

comunicação através de sistema de Comunicação com todo o Hospital.  

 

14.6.1.35 Descrição das Funções e Perfil do Psicólogo Hospitalar:  

 

CARGO PSICÓLOGO HOSPITALAR 

Escolaridade mínima Graduação em Psicologia  

Escolaridade Desejável Especialização Psicologia Hospitalar  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  
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Funções  Dedicar -se ao estudo dos transtornos mentais e dos aspectos psíquicos 

de doenças não mentais dos assegurados hospitalizados e a nível 

ambulatorial. O Psicólogo Hospitalar atuará também no Serviços de 

Atenção a Paciente imunodeprimidos e outros.  

 

14.6.1.36 Descrição das Funções e Perfil do Assistente Social:  

 

CARGO ASSISTENTE SOCIAL 

Escolaridade mínima Graduação em Serviço Social  

Escolaridade Desejável Especialização na área Hospitalar  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsável pelo planejamento e a execução de políticas e de programas 

sociais voltados para o bem-estar coletivo e para a integração do 

indivíduo assegurado, na sociedade. O assistente social trabalha com o 

acompanhando, analisando e propondo ações para melhorar as condições 

de vida de crianças, adolescentes e adultos assegurados. Cria campanhas 

de alimentação, saúde, educação e recreação e implanta projetos 

assistenciais, realiza campanhas de segurança no trabalho e acompanha 

funcionários nas questões de saúde, finanças, sociais e familiares.  

 

14.6.1.37 Descrição das Funções e Perfil do 
Biólogo/Biomédico/Bioquímico:  

 

CARGO BIÓLOGO/BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO 

Escolaridade mínima Graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica ou Biomedicina  
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Escolaridade Desejável Especialização em Hemoterapia/Hematologia e/ou Análises Clínicas  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções NA HEMATOLOGIA: processamento de todas as Bolsas de Sangue 

coletadas através de doação, bem como as provas cruzadas e demais 

procedimentos com o sangue e hemoderivados de doadores e receptores 

submetendo este sangue e os hemoderivados uma rigorosa análise 

sorológica, com testes de última geração para detecção de sífilis, doença 

de Chagas, hepatites B e C, AIDS, HTLV - I/II, etc. Também é responsável 

por preparar os serviços hemoterápicos realização das transfusões de 

sangue total e seus componentes, como concentrado de hemácias, 

concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crio precipitado, e 

os serviços imuno-hematológicos compreendem as tipagens sanguíneas, 

pesquisas de anticorpos antieritrocitários, identificação desses 

anticorpos, provas de compatibilidade pré-transfusionais etc. 

 NO LABORATÓRIO: realização de exames de análises Clínicas: 

Bioquímica e Urinálises, Hematologia, Microbiologia, Parasitologia, 

Micologia, Baciloscopia e Imunologia, solicitados por médicos para 

pacientes hospitalizados, da emergência, Bloco Cirúrgico e outras 

solicitações de assegurados que se fizerem necessárias, bem como 

emissão de laudos em tempo pré-determinado pela instituição ou de 

acordo com as exigências de condições clínicas do paciente expostas pelo 

médico assistente no momento.  

 

14.6.1.38 Descrição das Funções e Perfil do Técnico de Laboratório  

CARGO BIÓLOGO/BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO 

Escolaridade mínima Técnico em Patologia Clínica  

Escolaridade Desejável Aperfeiçoamento em Hematologia, Hemoterapia e análises clínicas  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, agilidade, atenção 

concentrada, motivação  

Funções Auxiliar o Bioquímico, biomédico ou biólogo na Área de Hematologia ou 

no Laboratório de Análises Clínicas: coletando materiais do paciente bem 
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como auxiliar nos trabalhos de bancada em análises clínicas (tais como 

sangue oculto nas fezes, urina I, microbiologia, dentre outros)  

 

14.6.1.39 Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares Administrativos 
(Digitadores):  

CARGO DIGITADORES 

Escolaridade mínima Digitadores  

Escolaridade Desejável Ensino Médio  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsáveis pela digitação na íntegra de todos os laudos médicos e 

outros documentos solicitados pela chefia imediata.  

 

14.6.1.40 Descrição das Funções e Perfil do Fisioterapeuta:  

CARGO FISIOTERAPEUTA 

Escolaridade mínima Graduação em Fisioterapia  

Escolaridade Desejável Especialização na Área de Reabilitação.  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Atuará nas unidades de Hospitalização, unidades de cuidados críticas e 

semicríticas, Internação Domiciliar e no Centro de Reabilitação.  
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O fisioterapeuta ajuda um paciente a recuperar suas habilidades naturais e 

a viver sem esse tipo de incômodo, colabora para que ele tenha mais 

qualidade de vida. A função primordial do fisioterapeuta é prevenir, 

diagnosticar e tratar disfunções do organismo causadas por acidentes, 

malformação genética, vício de postura ou distúrbios neurológicos, cardíacos 

ou respirar rios.  

―Na Policlínica Regional - Unidade Formosa , seu trabalho é combater o 

sedentarismo. Para isso, deverá fazer avaliações posteriores também com os 

trabalhadores, para saber se a pessoa tem alguma restrição e, no caso de 

dores, investigo as causas. Normalmente elas estão associadas ao trabalho. 

No geral, o trabalho é executado em parceria com outros profissionais da 

área de saúde, como fonoaudiólogos, médicos e terapeutas ocupacionais.  

Além dos métodos de manipulação e ginástica, para restaurar e desenvolver 

a capacidade física e funcional do paciente, o fisioterapeuta faz tratamentos 

à base de água, calor e frio. Trabalha com idosos, gestantes, crianças e 

pessoas com deficiência física e mental.  

 

14.6.1.41 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de 
Laboratório de Análises Clínicas e Patológicas:  

CARGO COORDENADOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E 

PATOLÓGICAS 

Escolaridade mínima Graduação Medicina ou Ciências Biológicas  

Escolaridade Desejável Especialização em Gestão de Serviços de Saúde.  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Exercerá funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle. 

Com excelente controle de qualidade para realização dos exames e 

controle de qualidade nos referidos exames e equipamentos. ; planejar 

para suprir o departamento com todos os materiais, reagente e outros 

insumos, para o devido funcionamento de ambos laboratórios: Análises 

Clínicas (Bioquímica e Uro análises, Hematologia, Microbiologia, 

Parasitologia, Micologia, Baciloscopia e Imunologia) e Anatomia 

Patológica (Macroscopia e Patologia Cirúrgica, Citologia e Necrópsias).  
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14.6.1.42 Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar de 
Lavanderia/Camareira:  

CARGO AUXILIAR DE LAVANDERIA 

Escolaridade mínima Ensino Básico  

Escolaridade Desejável Ensino Médio  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsáveis pela coleta, pesagem, separação, lavagem, secagem e 

preparação da roupa para ser entregue e utilizada pelos usuários.  

 

14.6.1.43 Descrição das Funções e Perfil da Costureira:  

CARGO COSTUREIRA 

Escolaridade mínima Ensino Básico  

  

Escolaridade Desejável Ensino Médio  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsáveis pelos reparos de roupas defeituosas, bem como confecção 

de novas peças de acordo com a padronização da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa .  

 

14.6.1.44 Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de 
Manutenção e Engenharia Clínica:  

CARGO COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLÍNICA 
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Escolaridade mínima Graduado em Engenharia  

Escolaridade Desejável Especialização em Engenharia Clínica  

Requisitos Técnicos Pacote Office.  

Competências Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento  

Funções Responsável pelo planejamento, controle, organização e supervisão de 

toda a conservação, manutenção preventiva e corretiva da Estrutura 

Predial, incluindo todas as instalações elétricas, hidráulica e mecânica, 

bem como de todo o parque de equipamentos: eletromecânicos, 

hospitalares, incluindo do o mobiliário clínico ou administrativo.  

 

14.6.1.45 Descrição das Funções e Perfil do Bombeiro Hidráulico:  

CARGO BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Escolaridade mínima Ensino Técnico  

Escolaridade Desejável Curso Profissionalizante em Hidráulica  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de encanamentos e 

tubulações. É responsável pela manutenção preventiva de toda a rede 

hidráulica: água potável, esgoto e Planta de Tratamento de Água.  

 

14.6.1.46 Descrição das Funções e Perfil do Eletricista:  

CARGO  ELETRICISTA 

Escolaridade mínima Ensino Técnico  

Escolaridade Desejável Curso Profissionalizante em Elétrica  
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Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de toda o 

cabeamento elétrico, Geradores, cabines primárias e outros que 

necessitem de seu serviço  

 

14.6.1.47 Descrição das Funções e Perfil do Técnico em Eletrônica:  

 

CARGO TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

Escolaridade mínima Ensino Técnico  

Escolaridade Desejável Curso Profissionalizante em Eletrônica  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela manutenção preventiva e corretiva na área de 

Eletrônica, responsável pela manutenção preventiva e corretiva de 

Equipamentos Eletrônicos da Policlínica Regional - Unidade Formosa .  

 

14.6.1.48 Descrição das Funções e Perfil do Pedreiro:  

CARGO  PEDREIRO 

Escolaridade mínima Ensino Básico  

Escolaridade Desejável Curso de Aperfeiçoamento em Construção Civil  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela manutenção preventiva e de pequenas reformas na 

Estrutura Arquitetônica da Policlínica Regional - Unidade Formosa . 
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14.6.1.49 Descrição das Funções e Perfil do Técnico em Caldeira:  

CARGO TÉCNICO EM CALDEIRA 

Escolaridade mínima Ensino Técnico  

Escolaridade Desejável Curso Profissionalizante em Caldeira  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela manutenção preventiva de Caldeira, responsável pelo 

controle e acompanhamento diário do Complexo de Caldeiras e Boyler da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa .  

 

14.6.1.50 Descrição das Funções e Perfil do Vigilante/Porteiro:  

CARGO VIGILANTE/PORTEIRO 

Escolaridade mínima Ensino Médio  

Escolaridade Desejável Curso Profissionalizante em Vigilância e Segurança Patrimonial  

Competências Atenção, organização e agilidade.  

Funções Responsável pela primeira recepção das pessoas, controle de entrada e 

saída das pessoas e veículos. Responsáveis pelo monitoramento e 

vigilância de todo o Patrimônio da Policlínica Regional - Unidade Formosa 

.  

 

14.6.1.51 Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo 
(TODA POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA ):  

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima Ensino Médio  
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Escolaridade Desejável Cursando nível superior  

Requisitos Técnicos Experiência com atendimento ao cliente, preferencialmente em 

Ouvidoria. Conhecimento em digitação, pacote office  

Competências Trabalho em equipe, empatia, organização, flexibilidade, 

relacionamento interpessoal, comunicação escrita e verbal  

Funções Atuar no serviço burocrático em qualquer departamento/setor da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa : controle e arquivamento de 

documentos, digitação, atendimento telefônico, organização de áreas 

administrativas.  
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15 METODOLOGIA DE PROJETOS 

15.1 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. 

 
A organização das atividades e serviços oferecidos na Policlínica Regional - Unidade 

Formosa está descrita nos Procedimentos Operacionais das respectivas áreas e 

Regimento Interno da Policlínica Regional - Unidade Formosa , que fazem parte 

desta proposta técnica.  

 
Linha de Serviços da Policlínica Regional – Unidade Formosa 

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 

• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

15.2 Nos projetos táticos e operacionais observar a 
definição dos objetivos a alcançar e definir as 
estratégias de implantação.  

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

fundamental, a Gestão é focada em compartilhamento das informações e uma 

Gestão participativa., e diante disto o planejamento estratégico e tático, é 

desenvolvido com pessoas envolvidas em cada processo buscando o mapeamento 

inicial das atividades, bem como os base nas metodologias de gestão como SWOT, 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2493 
 

METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

 

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 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; 

https://www.treasy.com.br/wp-content/uploads/2015/10/planejamento-estratégico-tático-e-operacional-02.png
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- Mapeamento e implantação de processos com foco no resultado; 

- Técnicas de análise e implantação de indicadores de performance e 

desempenho (KPI’s), Business Inteligence (BI) e gerenciamento de projetos. 

- Prestação de serviços baseada na gestão do controle da área operacional, 

avaliação e definição de processos e programas; 

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

gestão e desenvolvimento de pessoas; Capacitação técnica e comportamental 

das lideranças, elaboração de cronograma e acompanhamento dos 

treinamentos internos da unidade; Implementação do programa de integração 

para o corpo clinico; Implementação de projeto para identificação, formação 

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

profissionais com necessidades especiais; pesquisa de clima organizacional 

periódica; 

- Implantação das ferramentas de Gestão da Qualidade; 

- Implantação de Gestão da Qualidade na Informação; 

- Implantação dos protocolos de qualidade da gestão operacional; 

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

- Desenvolvimento de relatórios gerenciais para tomada de decisão; 

- Gestão das unidades de saúde com embasamento organizacional, com 

critérios definidos para todos os prestadores de serviços; 

- 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. 

 
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.  
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 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. 
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 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 Regional - Unidade Formosa .  
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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.  

 

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

assistenciais e demais equipes de apoio e da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa , 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 
prioridades, visando diminuir os efeitos. 

• Brainstorming: detalhar as percepções em relação a um determinado assunto, 
buscando assim diferentes opiniões a partir da criatividade coletiva. 
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• 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:  

15.2.5.1 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 alcançá-las; 

D (Do) – Desenvolver/Executar 

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

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

as atividades, tabulando e armazenando dados para a fase posterior de 

verificação; 

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

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

os coletados na etapa anterior; 

Check- Verificação 

Esta é uma das etapas mais importantes que definem o conceito do PDCA num 

ciclo. Depois de checar, vamos procurar agir de forma melhorada: 

Verificar se o padrão esta sendo obedecido 

Verificar o que está funcionando e o que está dando errado 

Perguntar por quê?, a cada passo (novamente, se um problema é detectado, 

recorre-se aos 5 porquês) 
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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 
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https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_pt-

BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAh

XrD7kGHUmf 

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. 

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. 

15.2.5.2 Programa De Melhoria Contínua/5w2h 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_pt-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAhXrD7kGHUmf
https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_pt-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAhXrD7kGHUmf
https://www.google.com/search?q=DIAGRAMA+DE+ISHIKAWA&rlz=1C1CHZL_pt-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcnbLej5TiAhXrD7kGHUmf
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15.2.5.3 Balanced Scorecard – Bsc 

https://www.google.com/search?q=5W2H&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRzeGblJTiAhUOKrkGHb8eCqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=pcQbWB_6mG84CM:
https://www.google.com/search?q=5W2H&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRzeGblJTiAhUOKrkGHb8eCqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=pcQbWB_6mG84CM:
https://www.google.com/search?q=5W2H&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR769BR769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRzeGblJTiAhUOKrkGHb8eCqgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=pcQbWB_6mG84CM:
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15.2.5.4 Análise Swot 
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15.2.5.5 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.  

15.2.5.6 Diagrama de Ishikawa ou causa e efeito ou “espinha de 
peixe” 

É um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para 

a menor, permitindo a priorização dos problemas, baseado no princípio de Pareto 

(poucos essenciais, muitos triviais), isto é, há muitos problemas sem importância 

diante de outros menos frequentes, mas mais graves. 

Mostra a relação entre um conjunto de causas que provoca um efeito ou problema 

e sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das 

causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços 

sobre os mesmos. 
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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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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. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2508 
 

METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

 

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 

• 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. 

15.2.6.1 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 

mudança,  

• Reconhecer a educação permanente como ferramenta para qualificar os 

envolvidos na assistência. 
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• 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 

15.2.6.2 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 

Regional - Unidade Formosa  

• 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. 

• 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. 
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• Compartilhar as regras da Unidade com as estruturas de logística 

(Regulação, prontuário eletrônico) que se corresponsabilizam pelos 

resultados, 

15.2.6.3 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. 

15.2.6.4 Visita Técnica 

A equipe técnica do Instituto CEM, efetuou visita técnica na Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , constatamos que do ponto de vista estrutural o Hospital 

encontra-se em boas condições prediais, que a limpeza e conservação também 

demonstra qualidade , uma vez que ainda será inaugurado, ponto de atenção se 

dá para preocupação de todos os equipamentos necessários para funcionamento 

dos Exames – SADT, estarem instalados até data de início de contrato, uma vez 

que isto impacta para atingimento da metas contratuais, de acordo com instalação 

dos equipamentos, iremos montar um cronograma progressivo para início das 

atividades e e serviços como hemodiálise e  odontologia, necessitarão de projeto 

de investimento arquitetônico,.  

Necessidade de mobiliários e de Equipamentos de Informática, instalação de 

internet, e rede telefônica. 
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Implantação de sistema de comunicação e início das tratativas com Complexos 

Estaduais e Municipais, da macrorregião que será atendida pelo Hospital. 

  

15.2.6.5 Estratégia Para A Implantar Do Clima E Cultura 
Organizacional Da Policlínica Regional - Unidade Formosa  

 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.  

15.2.6.6 Período de Implantação do Modelo de Gestão 

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 – o Instituto CEM irá adotar um cronograma específico 

para a implantação do Modelo Gerencial 

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, treinamento das equipes nos sistemas. 

15.2.6.7 Cronograma De Execução 

Etapa Duração 
(dias) 

Atividades Detalhes Atividades 

P
E

R
IO

D
O

  

Do 1º ao 
90º dia 

(1º 
trimestre) 

Iniciar ativação progressiva 
das atividades, com 
objetivo de evitar. 

Iniciar as reniões e 
conversas com Complexos 
Municipais e Estaduais, para 
parceria e habilitação da 
nova Policlinica, para que as 
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ações conjuntas tenham 
efetividade 

Implantação da Estratégia 
de Regulação efetiva, que 
privilegie toda demanda 
que envolve o atendimento 
na Policlínica Regional - 
Unidade Formosa  

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  

F
as

e 
1 

 

Do 1º ao 
90º dia 

(1º 
trimestre) 

Mobilização:   

Análise Situacional   

Iniciar Adequação de novo 
perfil da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa  

  

Início Implantação fase 1 – 
40% dos serviços na unidade 

  

Recrutamento/Seleção e 
Treinamento de Pessoal 

(CLT); 

  

Contratação e manutenção 
de Recursos Humanos 

Manutenção do quadro 
funcional adequado às 
necessidades dos serviços 

 Garantir substituições 
imediatas em caso de 
afastamento por licença 
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Capacitação e 
desenvolvimento de 

educação permanente 

médica, férias e/ou 
desligamento 

Ampliação das possibilidades 
de ação profissional 

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 (confecção 
de impressos dos diversos 

serviços); 
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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); 

  

F
as

e 
2 

 

Do 91º ao 
180º dia 

(2º 
trimestre) 

Revisar, adequar e elaborar 
instrumentos normativos e 

organizacionais 
(Regimentos, Normas, 

Rotinas, Plano de 
Desenvolvimento de RH e 
Protocolos Operacionais); 

  

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 
Manutenção Preventiva e 

Corretiva de Equipamentos; 

  

Implantação Analise de 
Fluxos e Processos de 

Gestão – Indicadores de 
Qualidade 
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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. 

  

F
as

e 
3 

Do 181º 
ao 360º 

(3º 
trimestre 

em 
diante) 

Acompanhamento e 
avaliação dos Recursos 

Humanos 

 

Garantir controle do 
cumprimento da jornada de 
trabalho  

Promover a identificação, 
resgate e valorização de 
competências e habilidades 
profissionais.  

Implementar o Plano de 
Desenvolvimento de RH;  

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; 
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Identificar e estabelecer 
articulação com os 

segmentos organizados da 
sociedade local; 

  

F
as

e 
4 

 

Do 361º 
ao último 

dia (4 
trimestre 

em 
diante) 

Consolidar a articulação 
com as Centrais de 

Regulação (Estadual e 
Municipal); 

  

Implantar e implementar os 
Projetos Assistenciais de 

Saúde e Sociais. 

  

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; - 
Incrementar as metas 

quantitativas. 

  

Atuação junto à população e 
órgãos competentes em 

programas de informação e 
participação social 

Promoção da Educação em 
Saúde 

Fortalecimento do controle 
social 

F
as

e 
5 

Do 361º 
ao último 

dia (2º 
ano em 
diante) 

Estruturação de 
metodologias de 

gerenciamento dos 
processos de trabalho em 

saúde 

Implementações de rotinas, 
procedimentos e protocolos. 

Instrumento de coleta de 
dados e processamento das 
informações em saúde 
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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. 
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16 PROPOSTA FINANCEIRA 

16.1 MODELO DE GESTÃO E METAS 

O modelo de gestão para gerenciamento dos serviços em parceria com Instituto 

CEM deverá respeitar os princípios e diretrizes do SUS, preservando a missão da 

SES/GO, a legislação ambiental e normas sanitárias, metas de produção com 

qualidade e eficiência para assistir de forma abrangente os usuários. 

O INSTITUTO CEM terá o compromisso de cumprir as obrigações fiscais e 

financeiras, prestar informações periódicas acerca do funcionamento da Unidade, 

além de quantificar as metas alcançadas, por meio de sistema informatizado que 

guardará conexão com os sistemas utilizados pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

As metas de produção da POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA serão 

estimadas para o período de vigência do Contrato de Gestão, 48 (quarenta e oito) 

meses, e compõem Descritivo de Serviços, Indicadores e Metas de Produção e 

Desempenho, e serão regidas pelo Plano Operativo. 

16.2 VIGÊNCIA 

Os serviços, objeto desta proposta, serão iniciados a partir da publicação do 

resumo do Contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado na forma legal. 

O contrato celebrado com o INSTITUTO CEM para a prestação dos serviços deste 

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

16.3  DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO 

O Instituto CEM, deverá apresentar projeção orçamentária com despesa operacional 

mensal máxima de acordo com o Sistema de Repasse (Regras e Cronograma do Sistema 

de Repasse e Sistemática e Critérios de Repasse) da Minuta Contratual, perfazendo 

uma despesa mensal e anual máxima de: 

a) O montante do orçamento econômico-financeiro do POLICLÍNICA REGIONAL – 

UNIDADE FORMOSA é estimado mensalmente em R$ 2.165.604,84 (dois milhões, cento 

e sessenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) no 

Percentil 50, em R$ 25.987.258,13 (vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e 

sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) para 12 (doze) meses de 

Contrato de Gestão e em R$ 103.949.032,53 (cento e três milhões, novecentos e 

quarenta e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), para os 48 

(quarenta e oito) meses do Contrato de Gestão. 

b) Juntamente com o valor do custeio mensal, poderá ser repassada uma quantia 

referente aos programas de residência aos quais o PARCEIRO PRIVADO desenvolverá 

Residência Médica em programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência 

Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC) e Programas de Residência 

Multiprofissional e Área Profissional de Saúde, credenciados pela Comissão Nacional de 
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Residência Multiprofissional e Área Profissional de Saúde (CNRM/MEC), sendo 

priorizado o padrão de excelência e a qualidade da formação, com a definição 

adequada do número de tutores para cada área profissional, assim como o quantitativo 

pertinente de preceptores e um Coordenador por Programa, 

16.4 DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

O pagamento será efetivado mediante a liberação de 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, seguindo- Sistema de Repasse (Regras e Cronograma do Sistema 

de Repasse e Sistemática e Critérios de Repasse), sendo o valor composto de uma 

parte fixa correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal e uma 

parte variável correspondente a 10% (dez por cento) com base na avaliação de 

indicadores de desempenho. 

Do montante global dos 48 (quarenta e oito) meses, a parte fixa 90% (noventa por 

cento) corresponde ao valor de mensal de R$1.949.044,36 (um milhão, novecentos 

e quarenta e nove mil quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo 

distribuídos percentualmente da seguinte forma: 

16.5 REGRAS E CRONOGRAMA DO SISTEMA DE 
REPASSE 

Com a finalidade de definir as regras e o cronograma do Sistema de repasse, ficam 

estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos: 

A atividade assistencial do PARCEIRO PRIVADO a ser contratada subdivide-se em 11 

(onze) modalidades, conforme especificação e quantidades relacionadas Plano 

Operativo. 

Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA, serão 

consideradas as seguintes linhas de serviços e produção estimada, determinantes 

do pagamento da parte fixa, os seguintes critérios: 

 

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 
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• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

 
As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de 

qualidade, movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema 

de Custos Hospitalares, e andamento das comissões serão encaminhadas à 

Secretaria de Estado da Saúde de acordo com normas, critérios de segurança e 

prazos por ela estabelecidos. 

As informações deverão ser enviadas até o dia 05 (cinco) de cada mês para a 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No entanto, em caso de necessidade, o 

PARCEIRO PÚBLICO poderá demandar pelo fornecimento de dados em prazos 

diversos. 

As metas de desempenho serão avaliadas em regime trimestral, ou antes, diante 

de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde, e, em caso de não cumprimento, 

será efetuado o desconto de até 10% (dez por cento) de cada mês, conforme 

disposto neste Anexo Técnico V, ou ser alterado conforme portaria ou decreto 

vigente. 

Os resultados deverão ser apresentados pelo INSTITUTO CEM mensalmente. 

O Sistema Integrado das Organizações Sociais – SIGOS disponibilizado na Internet 

emitirá os relatórios e planilhas necessárias ao acompanhamento mensal das 

atividades desenvolvidas pela POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA, e 

estabelecerá, através de níveis de acesso previamente definidos, a 

responsabilidade legal pelos dados ali registrados. 

A Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise dos dados enviados pelo 

INSTITUTO CEM para que sejam efetuados os devidos repasses de recursos, 

conforme estabelecido no Contrato de Gestão. 

A parcela referente aos indicadores de desempenho será paga mensalmente, junto 

com a produção assistencial, e os eventuais ajustes financeiros a menor 

decorrentes da avaliação do alcance das metas serão realizados nos meses 

subsequentes à análise dos indicadores, na forma disposta neste Contrato e seus 

Anexos; 

Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma de repasse o INSTITUTO 

CEM poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária 

indicada para recebimento dos repasses mensais, tendo reconhecido as despesas 

efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda não 

desembolsados que estejam previstos neste contrato; 
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A cada período de 06 (seis) meses, ou antes, diante de necessidade da Secretaria 

de Estado da Saúde, esta procederá a consolidação e análise conclusiva dos dados 

do período findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de desempenho que 

condicionam o valor do repasse. 

A cada 06 (seis) meses, ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado 

da Saúde, esta procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais 

realizadas pelo INSTITUTO CEM, verificando e avaliando os desvios (para mais ou 

para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de 

Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta. 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG) 

presidirá as reuniões de monitoramento para análise dos indicadores quantitativos 

e de desempenho: 

Havendo indicação de desconto financeiro a menor pelo não cumprimento das 

metas, a Organização Social de Saúde (OSS) receberá prazo de 10 (dez) dias para 

defesa e contraditório. 

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela OSS, a COMACG 

remeterá o parecer para anuência da Superintendência de Performance e 

convalidação do Gestor da Pasta. 

O INSTITUTO CEM deverá elaborar e encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde, 

em modelos determinados, relatórios de execução, em data estabelecida por ela, 

do mês subsequente ao semestre avaliado. 
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16.6 PROPOSTA - PLANILHA DE DESPESAS MENSAIS 

 
 Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 Total 

1. Pessoal 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 394.633,58 4.735.602,96 

1.1. Salários 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 163.967,26 1.967.607,12 

1.2. Outras 
Formas de 
Contrataçã
o 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 

1.3. Enc. 
Benef de 
1.1 e 1.2 

225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 225.666,32 2.707.995,84 

2. 
Medicame
ntos 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 420.000,00 

3. 
Materiais 

46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 552.000,00 

3.1. 
Materiais 
Hospitalare
s 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 540.000,00 

3.2. Gases 
Medicinais 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 
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 Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 Total 

4. 
Materiais 
Diversos 

56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 676.800,00 

4.1. 
Material de 
Higienizaçã
o 

2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 31.800,00 

4.2. Gênero 
Alimentício 

14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 174.000,00 

4.3. 
Material 
Expediente 

10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 131.400,00 

4.4 
Combustíve
l 

27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 324.000,00 

4.5 Glp 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 15.600,00 

5. Serviços 
de Apoio 

38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 464.512,32 

5.1 
Laboratório 

38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 38.709,36 464.512,32 

6. 
Manutençã
o 

33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 405.000,00 

6.1. 
Material / 
Serviços 

33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 405.000,00 
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 Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 Total 

7.Seguros/I
mpostos/T
axas 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

7.1. 
Seguros 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 

7.2.Imposto
s/Taxas 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00 

8. Telefonia 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 17.400,00 

9. Água 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 15.600,00 

10. Energia 
Elétrica 

19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 233.400,00 

11. 
Prestação 
de Serviços 
Terceiros 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

1.522.011,9
0 

18.264.142,80 

12. 
Informática 

15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 190.800,00 

13. Total 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
2.165.604,8

4 
25.987.258,13 
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17 ANEXOS 

17.1 ANEXO – DECLARAÇÕES 

17.2 Anexo – Qualidade Técnica - Protocolos 
assistenciais de atenção médica e rotinas 
operacionais para os ambulatórios 

17.3 Anexo – Qualidade Técnica – Protocolos de 
enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos 
profissionais) nas áreas de central de esterilização 
e laboratório. 

17.4 Anexo – Qualidade Técnica –protocolos da equipe 
multiprofissional com rotinas por nível de 
qualificação dos profissionais 

17.5 ANEXO - Incremento de Atividades – Programas 

Especiais 
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Protocolos 
assistenciais de 

atenção médica e 
rotinas operacionais 
para os ambulatórios 
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1 PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO 

MÉDICA E ROTINA  

O objetivo da assistência ambulatorial é proporcionar ao paciente o excelente 

controle de sintomas de sua doença, a comunicação adequada de informações 

sobre a evolução da enfermidade e suas perspectivas de tratamento.  

Para fins de regulação da primeira consulta médica ambulatorial, a marcação 

deverá ser feita respeitando-se o período de 20 minutos a partir do horário de 

início do ambulatório, sendo reservada 1 vaga por cada ambulatório para primeira 

consulta. 

Em caso de vagas excedentes para primeira consulta, cada serviço deverá 

comunicar a Central de Regulação até o dia 10 de cada mês para preenchimento 

das mesmas, respeitando-se sempre a regra acima de 20 minutos para cada 

consulta.  

A marcação dos retornos ambulatoriais será de responsabilidade de cada serviço, 

respeitando-se o intervalo de 40 minutos por consulta. As consultas de retorno 

deverão ser confirmadas pelo serviço responsável no período de até 7 dias 

antecedentes à data da consulta.  

A confirmação das consultas visa evitar horários vagos nos ambulatórios. Uma vez 

detectado que o paciente não poderá comparecer à consulta, deve-se encaixar 

outro em seu lugar, a fim de otimizar o atendimento à população. 

O encaminhamento poderá ser realizado por qualquer profissional da equipe 

assistente, mas preferencialmente pelo médico e deverá  incluir o motivo do 

encaminhamento, com descrição dos sintomas físicos não controlados. Em caso de 

dor, pode-se classificá-la em leve, moderada ou intensa . 

O referido encaminhamento poderá, ainda, incluir a capacidade de mobilidade do 

paciente ou a avaliação funcional , de modo a facilitar a classificação de 

prioridade . 

A ampliação do acesso requer que ele ocorra em tempo oportuno e seja resolutivo 

É necessário uma postura acolhedora, desburocratizada de todos os profissionais 

que atuam na unidade e que permeie qualquer atendimento realizado na Unidade. 

É fundamental que os profissionais estejam preparados para acolher o usuário que 

chegar, incluindo as demandas que não foram programadas, ou seja, as 

eventualidades e os imprevistos. Esta ação poderá ser realizada por qualquer 

trabalhador da Unidade.  

Classificação de prioridade para primeira consulta: 
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• Prioridade 1 – Paciente com dor intensa (Escala Visual ou Verbal Numérica ≥ 7, 
numa escala de0 a 10), mesmo após ser medicado pela equipe assistente ou com 
outro sintoma de difícil controle pela equipe assistente. 

• Prioridade 2 – Paciente com restrição de mobilidade (em cadeira de rodas ou maca) 
ou comEscala de Performance Paliativa (PPS) ≤ 40%. ( Quadro abaixo).  

• Prioridade 3 – Paciente com dor leve a moderada (Escala Visual ou Verbal Numérica 
≤ 6, numaescala de 0 a 10). 

• Prioridade 4 – Paciente em Cuidados Paliativos  

• Prioridade 5 – Paciente assintomático ou sem demanda especificada. 

Escala de Performance Paliativa (Palliative Performance Scale) – PPS. 

% Deambulaçã

o 

Atividade e 

evidência 

da doença 

Autocuidad

o 

Ingesta Nível da 

Consciênci

a 

10

0 

Completa Atividade 

normal e 

trabalho, 

sem 

evidência 

de doença 

Completo Normal Completa 

90 Completa Atividade 

normal e 

trabalho; 

alguma 

evidência 

de doença 

Completo Normal Completa 

80 Completa Atividade 
normal com  

esforço; 

alguma 

evidência 

de doença 

Completo Normal 

ou 

reduzida 

Completa 

70 Reduzida Incapaz 

para o 

trabalho; 
Doença  

Completo Normal 

ou 

reduzida 

Completa 
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significativa 

60 Reduzida Incapaz 
para os 
hobbies/ 
trabalho 
doméstico. 
Doença  

significativa  

Assistência 

ocasional 

Normal 

ou 

reduzida 

Completa 

ou períodos 

de confusão 

50 Maior parte 

do tempo 

sentado ou 

deitado 

Incapacitad

o para 

qualquer 

trabalho. 

Doença 

extensa 

Assistência 

considerável 

Normal 

ou 

reduzida 

Completa 

ou períodos 

de confusão 

40  Maior parte 

do tempo 

acamado 

Incapaz 

para a 

maioria das 

atividades. 

Doença 

extensa 

Assistência 

quase 

completa 

Normal 

ou 

reduzida 

Completa 

ou 

sonolência. 

+/- 

confusão 

30 Totalmente 
acamado  

Incapaz para 

qualquer 

atividade 

Doença 

extensa  

Dependência 

completa 

Normal 

ou 

reduzida 

Completa 

ou 

sonolência. 

+/- 

confusão 

20 Totalmente  

Acamado  

Incapaz para 

qualquer 

atividade 

Doença 

extensa 

Dependência 

Completa 

Mínima a 

pequeno

s goles 

. Completa 

ou 

sonolência. 

+/- 

confusão 
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10 Totalmente 
acamado  

Incapaz para 

qualquer 

atividade 

Doença 

extensa 

Dependência 

completa 

Cuidados 

com a 

boca 

 Sonolência 

ou coma. 

+/- 

confusão 0 

Morte - - 

Fonte: Maciel MGS. Avaliação do paciente em Cuidados Paliativos. In: Carvalho RT, Parsons HA 

(Org.). Manual de  

Cuidados Paliativos ANCP - Ampliado e Atualizado. 2. ed. Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos; 2012. p. 31-418 

     

1.1 ROTINAS PARA O AMBULATÓRIO 

 

Logo da Unidade Assistencial 

de Saúde 
 Procedimento Operacional 

Padrão (POP) 

DIRETORIA DE MEDICINA 

Emissão 

 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 

1. O paciente com seu atendimento agendado para hospital ao chegar no hospital deve se 

dirigir a recepção de área referente ao seu agendamento 

2. A recepcionista de área confirma o agendamento, confere o documento de identidade, e 
dá presença por ordem de chegada 

3. A recepcionista indica o consultório de atendimento para o paciente se dirigir até o local e 

aguardar ser chamado pelo seu nome pelo profissional 
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4. 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 

5. Nos casos de encaixe, primeiro a recepcionista de área insere na agenda mediante 
autorização de consulta com a data assinada pelo médico . 

6. 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: 

Responsável pela aprovação: Aprovação  

Assinatura do 

representante Data 

1.2 Normas Gerais 

1- Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido entre as 

partes e constante da distribuição de local de atendimento e horário 

de trabalho. 

2- Nos atendimentos realizados aos usuários deverá ser respeitada a 

individualidade e a privacidade. 

3- Os colaboradores, quando em serviço, deverão estar uniformizados 
de acordo com a padronização estabelecida, sendo proibido o uso de 
roupas decotadas e/ou saias ou bermudas. 

4- Todos os colaboradores deverão usar identificação de acordo com a 

sua função e setor. 

5- Organizar sua estação de trabalho antes de iniciar o atendimento aos 

pacientes e ao público em geral. 

6- Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira 

clara, objetiva, cordial e respeitosa, procurando, sempre que 

possível, atender às suas necessidades. 
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7- Todo o usuário deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua 
necessidade, quando possível, sendo proibido o encaminhamento 
desses para as áreas que não competem às marcações. 

8- É vedada a presença de pessoas estranhas e/ou não identificadas no 

interior da Unidade Ambulatorial. 

9- Todo o atendimento desta unidade de saúde será norteado pelo 

dispositivo do acolhimento e da interdisciplinaridade. 

10-É vedada a utilização de máquinas fotográficas ou qualquer aparelho 
que faça a captura de imagens dos setores, aparelhos e usuários, 
exceto com autorização expressa e antecipada da administração da 
Unidade. 

11- Imagens de usuários e/ou aparelhos ambulatoriais sem autorização, 

colocadas em qualquer site, acarretará punições. 

12-Os colaboradores deverão informar aos pacientes idosos (maiores de 
sessenta anos), menores de dezoito anos, acamados e cadeirantes 
que deverão comparecer ao ambulatório para realização de consultas 
e/ou exames com um acompanhante. Somente uma pessoa poderá 
permanecer junto ao paciente, não sendo permitida circulação em 
outros andares. 

13-Quando houver  intercorrências com qualquer paciente, será 
solicitado aos acompanhantes e visitantes que se retirem 
momentaneamente para que o trabalho da equipe não seja 
prejudicado. 

14-Evitar deixar objetos e alimentos sobre as bancadas, pois a exposição 

dos mesmos aos microrganismos hospitalares poderá acarretar em 

riscos à saúde. 

15-Manter a organização de seu setor, bem como a higienização de seus 

instrumentos de trabalho. 

16-As informações sobre o estado de saúde do paciente, tratamentos, 

exames e outros somente poderão ser fornecidos pelo médico. 

17-Registrar em livro ata as ocorrências da respectiva clínica. 

18-Manter bom relacionamento interpessoal com toda a equipe 

ambulatorial. 

19-Desligar todos os aparelhos e equipamentos ao final do expediente. 

20-Zelar pelo patrimônio da instituição. 
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21-Compete ao profissional responsável pela triagem informar, 
orientar e prestar informações aos pacientes sobre o local de 
realização de consultas, exames e procedimentos. 22-Tratar o 
paciente pelo nome. 

abertura de cadastros de pacientes deverá observar o que se segue:  

1. Solicitar os documentos necessários para abertura de cadastro de novos 

pacientes que comprovem a identificação pessoal (documentos com 

fotos, aceitos por lei). 

2. Solicitar o cartão SUS. 

3. Solicitar o contato pessoal.e 4. Observar se o paciente se enquadra no 

pacto da macrorregião e/ou municípios conveniados 

A marcação de novas consultas deverá observar o que se segue: 

1. Casos provenientes da atenção primária ou de serviços secundários nos 

ambulatórios das especialidades: 

1.1- A UBS solicitará a marcação de consultas de acordo com a 

disponibilidade de vagas. 

1.2- A Regulação Estadual marcará a primeira consulta do 

paciente, via sistema on line.  

1.3- A marcação de consultas só será feita mediante as normas 

estabelecidas. 

1.4- - Cabe aos municípios da região de cobertura  priorizarem,  

junto as UBS’s, os pacientes a serem encaminhados para 

marcação de consultas.  

1.5- O encaminhamento do paciente de forma equivocada e em 
desconformidade com as normas aplicáveis, implicará em 
perda da consulta do paciente e o mesmo deverá retornar à 
UBS município para ajustar as pendências que 
impossibilitaram a realização da consulta e/ou ser 
reencaminhado ao ambulatório adequado. 

2- Casos de Interconsultas:  

2.1- Deverá ser agendada, no Ambulatório da Unidade, conforme 

confirmação de atendimento prévio na especialidade. 
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2.2- O agendamento das consultas de retornos será realizado somente na 

Unidade Ambulatorial.  

Definição das Funções 

1.3 Marcações de Consultas e Exames 

As marcações de consultas e exames deverão ser realizadas no guichê 

central da Unidade Ambulatorial, a saber:  Ambulatório Especialidades. 

1- Agendar consultas e/ou exames (interconsultas, reconsultas e outras 

condições), observando a especialidade e/ou subespecialidade. 

2- Verificar os dados cadastrais do paciente e/ou público geral sempre 

que for realizada a marcação de consultas e/ou exames, atualizando-

os sempre que necessário.  

3- Conferir se houve atendimentos anteriores, tendo como objetivo 

checar o fluxo de atendimentos do paciente.  

4- Registrar consultas extras conforme pedido médico. Diariamente as 

marcações extras deverão ser encaminhadas à Coordenação 

Ambulatorial para monitoramento sistêmico. 

5- Se houver vagas, promover os encaixes correspondentes. As 

informações sobre ausência ou presença de pacientes serão 

monitoradas pela equipe do ambulatório, à qual deverá, 

imediatamente, entregar a senha de controle da ordem de chegada 

do paciente. 

6- Comunicar ao paciente que aguarda o encaixe, no período matutino 

até às 9hs e no período vespertino até às 14hs, sobre a possibilidade 

de realização de encaixe. 

7- Fornecer dados para atualização da Gestão dos Consultórios.  

8- Orientar o paciente sobre o local que deverá comparecer para 

realização da consulta. 

9- Registrar consultas com demandas reprimidas no sistema de 

acompanhamento. 

10-Realizar a triagem do paciente e direcioná-lo  ao local de sua 

consulta. 
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11- Separar os prontuários de atendimentos e disponibilizá-los nos 

consultórios com 1 (um) dia de antecedência 

1.4 Ala Interna do Ambulatório 

1- Solicitar o prontuário do paciente pelo sistema de apoio com 3 (três) 

dias de antecedência. 

2- Separar os prontuários de atendimentos e disponibilizá-los nos 

consultórios com 1 (um) dia de antecedência. 

3- Organizar impressos para atendimento. 

4- Registrar a presença ou ausência dos pacientes no sistema . 

5- Registrar a presença ou ausência dos profissionais no sistema. 

6- Verificar a quantidade de pacientes que não compareceram às 

consultas previamente agendadas (no período matutino às 8hs e no 

período vespertino às 13h) para que possam ser promovidos os 

encaixes até o número de atendimento pactuado nas grades. 

7- Em caso de ausência imprevista do médico, solicitar ao apoio 

institucional da Unidade Ambulatorial remarcação do atendimento, 

conforme orientação do médico responsável pelo paciente. Não 

dispensar o paciente sem definir remarcação e/ou atualização de 

cadastro. 

8- Direcionar a ala e o consultório de atendimento, conforme impresso 

da marcação. 

9- Verificar presença de pacientes no pátio a fim de redirecioná-los, 

caso haja necessidade. 

10-Solicitar e repor materiais e impresso de escritório. 

11- Auxiliar pacientes em caso de dúvidas quanto as localizações. 

12-Encaminhar estatística ao setor de Coordenação da Unidade 

Ambulatorial. 

13-Prestar informações à Coordenação da Unidade Ambulatorial sobre 

inconformidades no uso de salas, dentre outros efeitos que 

interfiram no bom andamento. 

14-Distribuir o impresso de receituário controlado (receita azul) ao 

profissional. 
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15-Atualizar os dados da planilha de controle dos talonários de 

receituário controlado (receita azul), preenchendo, 

obrigatoriamente, o nome do profissional que recebeu o talonário, 

contato telefônico, numeração inicial e final, bem como a data e 

hora da devolução. 

16-Prestar informações, por telefone, das marcações que estão sendo 

realizadas. 

1.5 Marcação de Procedimentos 

1) Registrar o paciente no sistema de acordo com o procedimento a ser 

realizado. 

2) Verificar, obrigatoriamente, os dados cadastrais do paciente e/ou 

público geral, atualizandoos sempre que necessário. 

3) Orientar o paciente sobre o local que deverá comparecer para 

realização do procedimento. 

4) Registrar procedimentos com demandas reprimidas no sistema de 

acompanhamento. 

5) Encaminhar APAC e/ou estatística ao setor de Coordenação da 

Unidade Ambulatorial. 

1.6 Unidade Ambulatorial 

1) Realizar a remarcação de pacientes na ausência imprevista do 

profissional. 

2) Atender as demandas de intercorrências relativas às atividades de 

marcação de consultas, exames, procedimentos e ala interna da 

Unidade Ambulatoria. 

3) Prestar informações, por telefone, das marcações que estão sendo 

realizadas. 

4) Realizar a marcação de consultas dos pacientes da Unidade  

(demandas oriundas das UBS’s encaminhadas à Unidade 

Ambulatorial. 
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5) Realizar a intermediação entre a Regulação Estadual, Coordenação 

da Unidade Ambulatorial e os recepcionistas lotados na ala interna, 

tendo como objetivo sanar eventuais dúvidas. 

6) Garantir a continuidade da Atenção à Saúde em casos complexos e 
prioritários (Recepção das demandas). Médico deverá realizar 
contato com os colegas passando a demanda recebida e/ou caso do 
paciente. 

1.7 Procedimentos Médicos: 

 
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;  
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• 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  

• 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.  

 
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.  
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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 LDL- 

C);  

• Hipertrigliceridemia isolada (aumento dos triglicérides-TG);  

• Hiperlipidemia Mista (aumento do CT e dos TG);  

• 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.  
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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)  

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).  
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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.  

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).  
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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.  
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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 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)  
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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-
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C. As principais fontes são: margarinas duras, óleos e gorduras hidrogenadas e 

gorduras industriais que devem ser evitadas.  

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 
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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 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 

LDL-C 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  
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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)  

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 
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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 LDL-C <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  

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).  
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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).  

 
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.);  
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• 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  

• 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.  
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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  

• 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  
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▪ 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  

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  
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- 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,  oftalmoscópio, 
 exames laboratoriais e Impressos educativos  

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  

• 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  
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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 alfa-glucosidade.  

PROCEDIMENTO: Tratamento da diabetes III     RESPONSÁVEL:  Equipe 

Médica      

PRINCIPAIS ATIVIDADES  

• Hipoglicemiantes orais disponíveis no Brasil  

Droga  

1. Sulfoniluréias  Nome Comercial  Apresentação  Duração ação  de  Dose  

Máxima  

Clorpropamida  ClorpropamidaDiab 
inese  

Comp. 250 mg  + 36h   500 mg  

Glibenclamida   Daonil  

Euglucon  

Lisaglucon  

Comp. 5mg  6 – 12h   20 – 30mg  

Gliclazida   Diamicron  Comp.80mg  6 – 12h   240mg  

Glipizida   Minidiab  Comp. 5mg  4 – 10h   20mg  

Glimepirida   Amaryl  Comp. 2 e 4mg  5 – 8h   8mg  

2. Biguanidas            

Metformin   Dimefor  

Glifage  

Glucoformin  

Comp.  500  e  

850mg  

9 – 12h   200mg  
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Fenformin   Debei  Comp. 50mg  4 – 6h   150mg  

3.  Inibidores  da  

alfa-glucosidade  

         

Acarbose  Glucobay  Comp.  50  e  

100mg  

3h   200mg  

  

• 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  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2573 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

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  

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  
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• 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  

• 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  
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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.  
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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.  

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  
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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.  

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;  
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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;  
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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;  

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 
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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;  

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  
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• 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.  

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  
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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;  

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 
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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.  

Dois passos são importantes no que se refere ao choque;  

1. Reconhecer precocemente sua presença.  
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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;  
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• Fluxo alto/não atendendo à necessidade.  

• Séptico  

• Neurogênico  

• 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  
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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, 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 
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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 não-complicado 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 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;  
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• 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.  

• 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  
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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 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 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2591 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

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 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2592 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

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 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.  
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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 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  
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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, 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.  
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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, pielonefrite), debridamentos de tecidos necróticos, 

retirada de dispositivos como prótese, cateter, sondas ou tubos.  

Vasopressores  
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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 pró-coagulantes, 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 
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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 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 evitando-se transfusão de concentrado de 

hemáceas contra níveis de hemoglobina > 10 g/dL permitindo-se 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 
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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.  

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  
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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  

• 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:  
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• 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 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.  
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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;  
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• Sintéticas – Isoprenalina, Dobutamina e Fenilefrina;  

• vasodilatadoras - Nitroprussiato de Sódio, Nitratos, Nifedipina, Inibidoras da 
ECA;  

• nao-digitálicas - Dopexamina, Amrinone e Milrinone.  

Noradrenalina (NOR)  

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  20 mg (5 ampolas) em 500 mL Soro 

Glicosado 5% ou Soro Fisiológico 0,9% = 40 g/mL  

• 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:  
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• 0,05 g/Kg/min a 2 g/Kg/min  1 ampola = 1 mg  20 ampolas = 20 mg  

20 mg (20 ampolas) em 500 mL Soro Glicosado 5% ou Soro Fisiológico 0,9% = 40 

g/mL  

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

  

Dopamina (DOPA)  

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);  
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• 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).  

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 
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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  

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 
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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  
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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  

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. 
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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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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.  
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D: Publicações baseadas em consensos e opiniões de especialistas.  

OBJETIVOS:  

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).  
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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:  

• 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), anti-Yo 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;  
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• 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 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:  
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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 
tratamento1,9-11,13(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);  

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  ESPERADOS  COM  O  TRATAMENTO  9,12,16,19,21 

(A)22,25(B)23(D):  
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• Melhora sintomática;  

• Diminuição da frequência e severidade das recidivas; - Redução do número 

de internações hospitalares.  

APRESENTAÇÃO:  

Existem  3  diferentes  produtos  disponíveis  contendo interferon 

beta recombinante:  

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

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

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

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;  
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• 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 
remitente-recorrentes 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;  

• 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  
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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.  

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 
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(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  

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 
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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).  

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):  
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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 
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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 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 
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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 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).  
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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  

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  
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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).  

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 
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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 vértebro-basilar7-9(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. Beta-bloqueadores por via 

intravenosa (metoprolol) e nitroprussiato de sódio em infusão contínua são as 
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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 situação1-3,18,19(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.  
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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);  

• 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).  
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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  

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.  
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• 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).  

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) 
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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 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 
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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.  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2633 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

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 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 associa-se 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.  
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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 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.  
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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 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 
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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  

hipertensivo ou por ruptura de 

aneurisma cerebral ou outra 

malformação cérebro-vascular);  

• 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);  
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• 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.  

 

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, 
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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 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.  
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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.  

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

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.  
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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.  

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.  
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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 

halo-colete; 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), 
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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  

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  
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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.  

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  
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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).  

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.  
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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 na identificação precoce do vasoespasmo clínico, uma 

vez que este só ocorre em 24% dos casos. (KASSELL, et al 1990).  
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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.  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2652 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

  

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.  
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PROCEDIMENTO: Unidades Especiais  

RESPONSÁVEL: Equipe Médica  

Unidades  

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  
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(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 (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  
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• 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  

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 
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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  

• Monitorização de rotina em procedimentos (cirúrgicos, anestésicos ou 
diagnósticos).  

• Monitorização ventilatória.  
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• 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  
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• 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.  

• 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).  
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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  

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.  
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• 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.  

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).  
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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.  

  

"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.  
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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 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.  
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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  assisti-las  imediatamente 
 quando  se apresentarem.  

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

• 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 

pós-exame, 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 
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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.  

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.  
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• 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.  

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:  
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• 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).  

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.  
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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?  

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 S-T.  

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  
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Manutenção: 12UI/Kg com dose máxima de 1000UI/h reajustando a velocidade de 

infusão de acordo com quadro em anexo.  

TTPa ( seg )  Bolus  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 – 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  

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).  

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 

LDL-Colesterol > 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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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.  
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• 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 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.  
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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 convencional com Streptokinase  

 

  

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 
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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)  

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%.  

  

Peso  

(Kg)  

Bolus IV  

(ml)  

 Manutençã 

o (ml/h)  

 Peso  

(Kg)  

Bolus  

IV(ml)  

 Manutençã 

o (ml/h)  

45  5,6  9   79   9,9  16   

46  5,8  10   80   10,0  17   

47  5,9  10   81   10,1  17   

48  6,0  10   82   10,2  17   

49  6,1  10   83   10,4  17   

50  6,2  10   84   10,5  17   

51  6,4  11   85   10,6  17   

52  6,5  11  86  10,8  17  

53  6,6  11  87  10,9  17  

54  6,8  11  88  11,0  17  

55  6,9  11  89  11,1  17  

56  7,0  12  90  11,2  17  

57  7,1  12  91  11,4  17  
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58  7,2  12  92  11,5  17  

59  7,4  12  93  11,6  17  

60  7,5  12  94  11,8  17  

61  7,6  13  95  11,9  17  

62  7,8  13  96  12,0  17  

63  7,9  13  97  12,1  17  

64  8,0  13  98  12,3  17  

65  8,1  14  99  12,4  17  

66  8,2  14  100  12,5  17  

67  8,4  14  101  12,6  17  

68  8,5  14  102  12,8  17  

69  8,6  14  103  12,9  17  

70  8,8  15  104  13,0  17  

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  

< 40   3000 UI  O min  + 2 ml/h  6h   

40 – 49   0  0  + 1 ml/h  6h   

50 – 70  0  0  0  24h  
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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  

  

Contraindicações para Trombólise  

Absolutas  

1. AVC Hemorrágico prévio em qualquer época ou outros tipos de AVC ou eventos 
Cerebrovasculares no último ano.  

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.  

3. História de Acidente Cérebrovascular prévio ou Patologia Cerebral conhecida que não 
se encaixa nas contraindicações.  

4. Trauma recente (Entre 2 – 4 Semanas), incluindo trauma em Crânio ou manobras de 
reanimação traumáticas ou prolongadas (> 10min) ou Cirurgia maior (< 3 Semanas).  

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.  
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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.  

• 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  
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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  
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• 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;  

▪ Garantir o agendamento e a realização de consultas especializadas para as 
gestantes, quando necessário;  
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▪ 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 
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(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).  

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;  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2690 

 

PROTOCOLOS CLÍNICOS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINA 
 

  

• 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;  

• 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  
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(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.  

• 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 
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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  

• 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  
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• 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.  

Manejo Ambulatorial  

Recomenda-se o manejo clínico ambulatorial para as formas de préeclâmpsia leve 

e hipertensão arterial crônica com préeclâmpsia leve superajuntada. Os serviços 
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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;  
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• 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:  

• 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 
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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 encontram-se 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).  

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 
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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;  

✓ 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 
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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  

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 
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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 
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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.  

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 
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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 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 
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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;  

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.  
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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.  

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 
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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 
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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  

 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:  
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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  

Na primeira hora do pós-parto, também chamado período de Greenberg, ocorrem 

fenômenos importantes que necessitam de vigilância. A diminuição da hemorragia 

uterina dá-se 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;  
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• 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 
recém-nascido 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 
encontrar-se 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)  

- 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  
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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.  

• 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  
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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.  
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CONSULTA MÉDICA EM 

ATENÇAO BÁSICA  

CÓDIGO SIGTAP:   

Vide público Alvo  

  

CBO: Médico 

AÇÃO  
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO  

MATERIAIS 

NECESSÁRIOS   
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO   

CONSULTA 

MÉDICA  

EM 

ATENÇAO  

BÁSICA  

-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 

basica;  

-consulta  p/ 

acompanhamento 

de crescimento e 

desenvolvimento 

(puericultura); 

- consulta para 

avaliação clínica 

do fumante;  

-consulta 

prenatal;  

-consulta 

puerperal;  

-consulta  

-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.  

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 
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/atendimento 

domiciliar.  

  

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   
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Define-se plantão de sobreaviso como a atividade do médico que permanece à 

disposição do hospital, de forma não presencial, cumprindo jornada de trabalho 

preestabelecida, para ser requisitado, quando necessário, por qualquer meio ágil 

de comunicação, devendo ter condições de atendimento presencial quando 

solicitado em tempo hábil.  

Considerando estar o médico durante toda a jornada do plantão de sobreaviso 

disponível a qualquer momento em que for requisitado, para a remuneração deve-

se considerar tanto as horas efetivamente trabalhadas como as horas de 

expectativa.  

Portanto, o médico em plantão de sobreaviso, mesmo que não requisitado a 

aparecer 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.  

 

• Acompanhar os pacientes no Serviço ou em outros Serviços,. 
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• 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 

• 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; 
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•  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. 

Constitui falta grave o não cumprimento das escalas e desrespeito ao horário de 

trabalho. 
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2 ROTINA OPERACIONAL 

2.1 Solicitação de Exames Externos (exceto exames de 
imagem) 

 

Logo da Unidade Assistencial 

de 

Saúde 

 Procedimento Operacional 

Padrão (POP) 

DIRETORIA DE MEDICINA 

Emissão 

Solicitação de Exames Externos (exceto exames de imagem) Revisão: 

Data: 

Executante 

 Diretoria de Medicina 

Resultados esperados 

Solicitação de Exames (exceto exames de imagem) 

Recursos Necessários Mesa, cadeira, caneta . 

 ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

1. Para solicitar exames ,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) 

2. 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 

3. Após autorizado pela DA, a secretaria da direção deve avisar a Unidade Solicitante, que deverá 

buscar a solicitação autorizada para efetuar agendamento. 

Cuidados 

Ações em caso de não conformidade 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação  

Assinatura do 

representante Data 

2.2 Solicitação de Medicamento não Padronizado 

Logo da Unidade Assistencial 

de 

Saúde 

 Procedimento Operacional 

Padrão (POP) 

DIRETORIA DE MEDICINA 

Emissão 

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 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 

3. A médica presidente da CFT analisa, emite parecer técnico e encaminha para Diretoria de 

Medicina (DM) 

4. 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 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2717 

 

ROTINA OPERACIONAL 
 

  

5. O Serviço de Compras realiza a cotação com pelo menos três fornecedores, encaminha ao 
Serviço de farmácia para análise técnica do medicamento 

6. 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) 

7. O Serviço de Compras emite o empenho ao fornecedor para a entrega do medicamento no 

Serviço de Farmácia 

8. O Serviço de Farmácia recebe o medicamento solicitado e comunica à Unidade onde o 
paciente está internado 

9. O médico solicitante prescreve diariamente o medicamento conforme rotina de 
prescriçãomédica para paciente internado 

10. A enfermagem encaminha a segunda via da prescrição médica ao Serviço de Farmácia, 
diariamente, para retirada do medicamento para 24 horas até a alta hospitalar. 

Cuidados 

Ações em caso de não conformidade 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação  

Assinatura do 

representante Data 

2.3 Solicitação de Exames de Imagiologia 

Logo da Unidade Assistencial 

de Saúde 
 Procedimento Operacional 

Padrão (POP) 

DIRETORIA DE MEDICINA 

Emissão 

Solicitação de Exs de Imagiologia  
Revisão: 

Data: 

Executante 

 Diretoria de Medicina 

Resultados esperados 

Fluxo de solicitação de exames Recursos Necessários 
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 ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

. 1. O médico solicitante deve preencher a solicitação de exames padrão e a solicitação de 

procedimentos especiais que se encontra no prontuário do paciente, com a devida justificativa 

clínica e indicação do exame completa contendo todas as informações relevantes. 

2. 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. 

3. Após autorizado pela DM, a secretaria da direção coloca o carimbo contendo a clínica 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 

2.4 Solicitação de Padronização de Medicamentos 

Logo da Unidade Assistencial 

de 

Saúde 

 Procedimento Operacional 

Padrão 

(POP) 

DIRETORIA DE MEDICINA 

Emissão 

Solicitação de Padronização de Medicamentos 
Revisão: 

Data: 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2719 

 

ROTINA OPERACIONAL 
 

  

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 

2. 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 

3. 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 Data 
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3 PROTOCOLOS CLINICOS -

AMBULATORIAIS  

3.1 INTRODUÇÃO 

Esta publicação se destina aos profissionais da área de saúde, em especial àqueles 

que trabalham na área de especialidades clinicas, das unidade Assistenciais 

Policlínicas Estaduais Regionais de Goiás. Esses protocolos são guias de 

orientação sucinta para auxiliar na prática diária e foram construídos a partir da 

colaboração principal dos Coordenadores das áreas técnicas e de colaboradores 

do “setor de qualidade do INSTITUTO CEM”.  

Outra fonte amplamente consultada foi a obra publicada pelo Ministério da Saúde – 

“Protocolos da ambulatoriais” que serviu de modelo. Contudo, procuramos com os 

atuais protocolos refletir problemas vividos pela unidades já em funcionamento 

geridas pelo INSTITUTO CEM e, além de tratar de situações mais prevalentes, 

abordamos temas do dia-a-dia com foco nos ciclos de vida da criança, a mulher e o 

idoso. 

Considerando o direito, à saúde, estabelecido pelo artigo 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e o direito ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços de saúde prestados pelo poder público, previsto no artigo 196 

da Carta Magna. Cabe ao sistema público de saúde propiciar os recursos e meios 

para o exercício de boas práticas em saúde e com isso a necessidade da 

padronização de condutas, idealmente respaldadas em evidências científicas e, 

para isto é preciso um envolvimento de todos.  

Esta é uma edição pioneira que deverá ser revista e enriquecida, periodicamente, 

com a ampla participação de profissionais da saúde, buscando atualização 

permanente para a elaboração de protocolos e condutas baseados em evidências 

científicas bem como sua implantação em toda a nossa rede de atendimento uma 

vez que procurou-se abordar os temas mais frequentes e de forma objetiva para 

facilitar consultas rápidas e esclarecedoras. 
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Balizadores: 

1. ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

VARIÁVEIS  ESCORE 

Abertura ocular Espontânea 

À voz 

À dor 

Nenhuma 

4 

3 

2 

1 

Resposta verbal Orientada 

Confusa 

Palavras inapropriadas 

Palavras incompreensivas 

Nenhuma 

5 

4 

3 

2 

1 

Resposta motora Obedece comandos 

Localiza dor 

Movimento de retirada 

Flexão anormal 

Extensão anormal 

Nenhuma 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

   

 

TOTAL MÁXIMO  TOTAL MÍNIMO  INTUBAÇÃO 

15 3 8 
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ENCAMINHAR A CARDIOLOGIA OU CLÍNICA MÉDICA (AUSÊNCIA DE CARDIOLOGIA) 

1) HAS de difícil controle terapêutico 

- PAS > 180 mmHg 

- PAD > 110 mmHg 

- PAD > 100 mmHg associada a insuficiência 

2) Infarto prévio do miocárdio 

3) ICC classe funcional II e III 

4) Angina 

5) Cardiopatia congênita 

6) Valvopatia grave 

7) Revascularização miocárdica 

8) Cirurgia cardíaca prévia 

** Deverá constar na avaliação resultados de exames ** 

CONDUTA EM HIPERTENSÃO ARTERIAL 

- PAS > 180 mmHg 

- PAD > 110 mmHg 

Não administrar Nefedipina sublingual ou similar 

Não administrar captopril ou outro inibidor do Sistema Renina Angiotensina 

Não administrar diurético 

Não promover queda brusca da pressão arterial (> 30% da basal) 

Se necessário controlar a pressão arterial com Beta Bloqueador ou Alfa 2 Agonista 
(Clonidina ou dexmedetomidina) 

2. MEEM 
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3.2 PROTOCOLO DE MANCHESTER 

3.3 ANESTESIA 

 
 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ANESTESIA LOCAL 

PEQUENAS CIRURGIAS 

 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Objetivo: aplicação do procedimento de sedação ambulatorial/anestesia local 

• Melhorar a qualidade do cuidado e satisfação do paciente através do alívio da dor e da 
ansiedade, facilitando procedimentos terapêuticos ou diagnósticos oportunos e bem-
sucedidos, especificamente em pequenas cirurgias ambulatoriais, exames endoscópicos 
e de imagem em pacientes não cooperativos. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante; 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2727 

 

PROTOCOLOS CLINICOS -AMBULATORIAIS 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

??? 

Monitorizar os sinais vitais.    

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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4 CARDIOLOGIA  

4.1 CARDIOLOGIA GERAL 

 

 
Objetivo:  

• Diagnóstico e tratamento de Insuficiência cardíaca 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA GERAL 

Insuficiência cardíaca 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as 

alterações de ausculta cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). 

Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicose, colesterol total e 

frações, triglicerídeos, creatinina, ureia, sódio, potássio, RX de tórax, ECG, 

ecocardiograma, teste ergométrico e cateterismo. 

Caso seja atingida a meta de tratamento e o paciente não apresentar lesão em 

órgão-alvo, o paciente deve retornar à unidade de origem para continuar 

tratamento, de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA GERAL 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS)  

de difícil controle e secundária. 

 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 
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Objetivo:  

• Diagnóstico e tratamento de Hipertensão arterial sistêmica (HAS) de difícil controle e secundária. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as alterações de ausculta 

cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicose, colesterol total e frações, 

triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, ureia, sódio, potássio, EAS, microalbuminúria, ECG. Se 

necessário, Mapa 

Caso seja atingida a meta de tratamento e o paciente não apresentar lesão em órgão-alvo, o 

paciente deve retornar à unidade de origem para continuar tratamento, de posse do relatório 

de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

• Diagnóstico e tratamento de Arritmias 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA GERAL 

Arritmias 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as alterações de ausculta 

cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicose, colesterol total e frações, 

triglicerídeos, creatinina, ácido úrico, ureia, sódio, potássio, EAS, ECG, RX de tórax, 

ecocardiograma, espirometria, holter, teste ergométrico 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

• Parecer cardiológico – pré-operatório com avaliação do risco cirúrgico 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA GERAL 

Parecer cardiológico – pré-operatório com 

avaliação do risco cirúrgico 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as alterações de ausculta 

cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, TAP, PTT, glicemia de jejum, ureia, 

creatinina, TGO e TGP, ECG, RX de tórax 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

4.2 CARDIOLOGIA  CORONARIANA 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA  CORONARIANA 

Doença aterosclerótica coronariana. 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 
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Objetivo:  

• Diagnóstico e Tratamento de Doença aterosclerótica coronariana 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as alterações de ausculta 

cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicose, colesterol total e frações, 

triglicerídeos, creatinina, ureia, sódio, potássio, RX de tórax, ECG, ecocardiograma, teste 

ergométrico, dosagem de enzimas cardíacas e cateterismo. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento, o paciente deve 

retornar à unidade de origem para continuar o tratamento, de posse do relatório de contra 

referência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

4.3 CARDIOLOGIA VALVULAR –  
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença orovalvular. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

CARDIOLOGIA VALVULAR 

Doença orovalvular. 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes (descrever as alterações de ausculta 

cardíaca e respiratória, edema e visceromegalias etc.). Determinação da classe funcional 

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicose, colesterol total e frações, 

triglicerídeos, creatinina, ureia, sódio, potássio, RX de tórax, ECG, ecocardiograma, teste 

ergométrico e cateterismo 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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5 DERMATOLOGIA  

5.1 DERMATOLOGIA GERAL 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Micoses superficiais, Micoses profundas. 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Micoses superficiais, Micoses profundas. 

 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. 

Exames complementares sugeridos: Exame direto e cultura de fungos. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Dermatoses eritematoescamosas 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• diagnóstico e tratamento da doença Dermatoses eritematoescamosas 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. 

Exames complementares sugeridos: Exames clínicos, laboratoriais, histopatológicos 
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Dermatoviroses; Piodermites 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Dermatoviroses; Piodermites 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. 

Exames complementares sugeridos: não há 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Dermatoviroses. 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Dermatoviroses. 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. 

Exames complementares sugeridos: não há 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Prurido/eczema. 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Prurido/eczema. 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. 

Exames complementares sugeridos: Exames clínicos, histopatológicos. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Hanseniase; Buloses (pênfigo, penfigoide, 

dermatite herpetiforme); Lesões ulceradas 

(leishmaniose) 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 
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Objetivo:  

diagnóstico e tratamento das doenças Hanseniase; Buloses (pênfigo, penfigoide, dermatite herpetiforme); 

Lesões ulceradas (leishmaniose) 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2756 

 

DERMATOLOGIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional. No caso da hanseníase descrever Eritema 

nodoso hansênico, neurite, graus de incapacidade I e II 

Exames complementares sugeridos: não há  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2757 

 

DERMATOLOGIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

diagnóstico e tratamento das doenças Psoríase 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA GERAL 

Psoríase 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto das lesões e sua 

evolução e, a  Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Exame clínico e histopatológico. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

diagnóstico e tratamento da doença Neoplasias cutâneas 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

DERMATOLOGIA ONCOLOGICA 

Neoplasias cutâneas 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes Descrever o aspecto e a localização das 

lesões e a presença de linfonodos e a  Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Histopatológico, imuno-histoquímica, radiologia 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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6 ENDOCRINOLOGIA  

6.1 ENDOCRINOLOGIA GERAL 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Obesidade com comorbidade. (hipertensão, diabetes, apneia 

do sono, osteoartrose, casos descompensados) e com inserção no protocolo da cirurgia bariátrica 

(pré e pós-operatório) 

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA GERAL 

Obesidade com comorbidade. 

 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Não há 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Doenças gonadais. 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA GERAL 

Doenças gonadais. 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hepatograma, ureia, creatinina, testosterona, ßHCG, 

TSH, T4 livre, FSH, LH, sódio urinário, 17-OH progesterona, prolactina, DHEA, SDHEA, 

androstenediona, cortisol plasmático, estradiol, TC, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA GERAL 

Dislipidemias. 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Dislipidemias. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Glicemia, TSH, T4 livre, colesterol total e frações, 

triglicérides, TGO, TGP, bilirrubina total e frações, ureia e creatinina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

6.2 ENDOCRINOLOGIA DIABÉTICA 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença DM I e DMII 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA DIABÉTICA 

DM I e DMII 

 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, glicemia de jejum (duas determinações no 

intervalo de 2 a 3 semanas), ureia, creatinina, EAS, teste de tolerância à glicose, hemoglobina 

glicada, microalbuminúria, anti-GAD, peptídeo C, insulina, mapeamento de retina e fundo de 

olho 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência tipo I e permanecer na unidade especializada tipo II 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2771 

 

ENDOCRINOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Diabetes pós-transplante  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA DIABÉTICA 

Diabetes pós-transplante  

 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: não ha 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA DIABÉTICA 

Diabetes gestacional. 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Diabetes gestacional. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos, Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: 2 glicemias de jejum acima de 92 mg/dl. 

Curva glicêmica com 1 ponto alterado, jejum acima de 92 mg/dl, 1h acima de 

180 mg/dl e 2h acima de 153 mg/dl. 

Permanecer no nível especializado durante a gestação 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

6.3 ENDOCRINOLOGIA  DOENÇAS 
OSTEOMETABÓLICAS 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Alteração do metabolismo ósseo 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

ENDOCRINOLOGIA  DOENÇAS OSTEOMETABÓLICAS 

Alteração do metabolismo ósseo 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos, Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: PTH elevado e cálcio, albumina, 

densitometria óssea 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Aprovação 
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Responsável pela 

aprovação: 
Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

6.4 ENDOCRINOLOGIA TIREOIDE 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Casos suspeitos de doença da tireoide. 

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA   TIREOIDE 

Casos suspeitos de doença da tireoide. 

 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos, Hipo: mixedema, bradicardia, bulhas hipofonéticas, disfonia, 

hiporreflexia. Hiper: exoftalmia, bócio, taquicardia, arritmias, tremores de 

extremidades, hiperreflexia. Abscesso tireoideano com sinais flogísticos locais ou 

bócio doloroso com sinais de hipertireoidismo discreto. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hipo e hiper: TSH, T4 livre. Nódulos: USG 

de tiroide. Nódulo de tireoide com características suspeitas na USG de tireoide 

(nódulo maior que 1 cm, bordas irregulares, microcalcificações, vascularização 

central). Ca de tireoide: histopatológico. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

6.5 ENDOCRINOLOGIA    HIPÓFISE/ ADRENAL 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA    HIPÓFISE/ ADRENAL 

Casos suspeitos de neoplasias. 

POP  Emissão: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Casos suspeitos de neoplasias. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

09/2021 EXECUTANTE: MEDICO xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos,Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Prolactina, cortisol sérico ou urinário, IgF1, 

ACTH, TSH, T4 livre, FSH, LH, GH. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Doenças neuroendócrinas. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

ENDOCRINOLOGIA    HIPÓFISE/ ADRENAL 

Doenças neuroendócrinas. 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Hipotensão 

arterial, hiperpigmentação, estrias violáceas, face em lua cheia. Afastar síndrome metabólica. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Sódio baixo, potássio elevado, cortisol sérico matinal 

abaixo de 5 mcg/dl. Cortisol sérico maior que 25 mcg/dl. Cushing: glicemia, hemograma, 

sódio, potássio, cortisol sérico, urinário e salivar, ACTH, RX de crânio, TC de tórax e abdome, 

RNM sela túrcica. Addison: sódio, potássio, glicemia, cortisol sérico e urinário, resposta do 

cortisol após administração de ACTH e aldosterona. Hiperaldosteronismo: aldosterona sérica, 

excreção urinária de potássio, sódio, potássio, TC, relação aldo/APR (atividade plasmática de 

renina). 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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7 GASTROENTEROLOGIA 

7.1 GASTROENTEROLOGIA GERAL 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Disfagia motora. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Disfagia motora. 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos,. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Risco cirúrgico. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Disfagia/odinofagia 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Disfagia/odinofagia 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos,. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EDA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Doenças do refluxo gastroesofágico: hérnia de hiato, 

esofagite de refluxo, esôfago de Barret. 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Doenças do refluxo gastroesofágico: hérnia de hiato, esofagite 

de refluxo, esôfago de Barret. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos,Pacientes 

que apresentam sintomas com frequência mínima de 2x por semana, há cerca de 4 a 8 

semanas, devem ser considerados possíveis portadores de DRGE. Existe correlação entre o 
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período de duração dos sintomas e o aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de 

Barrett e adenocarcinoma de esôfago.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EDA, exame radiológico contrastado do esôfago, pH 

metria e manometria esofágica 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Hemorragia digestiva para esclarecimento. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Hemorragia digestiva para esclarecimento.. 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos, Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EDA e/ou colonoscopia. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Gastrite atrófica diagnosticada E Úlcera péptica. 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Gastrite atrófica diagnosticada;  Úlcera péptica. 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Dor 

epigástrica, vômitos e distensão abdominal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EDA com biópsia, pesquisa de H. pylori (anticorpos 

séricos, teste de urease). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Diarreia crônica. 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Diarreia crônica. 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Diarreia 

com ou sem sangue, muco ou pus, tenesmo associado, com ou sem urgência fecal. 

Determinação da classe funcional.  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2799 

 

GASTROENTEROLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica, EPF. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Constipação intestinal refratária ao tratamento prévio 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Constipação intestinal refratária ao tratamento 

prévio. 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Distensão 

abdominal, avaliação de presença de massas abdominais. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica, RX simples de abdome, 

colonoscopia. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

• diagnóstico e tratamento da doença Pancreatite 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

Pancreatite 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Dor 

abdominal em barra, dispepsia e vômito. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: amilase, lipase, triglicerídeos, BTF, fosfatase alcalina, 

teste de tolerância à glicose, glicemia, TGO, TGP, GGT, RX simples de abdome, USG abdome 

e TC do órgão 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

7.2 GASTROENTEROLOGIA (DOENÇA 
INFLAMATÓRIA INTESTINAL) 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• diagnóstico e tratamento da doença Colite ulcerativa, doença de Crohn e síndrome do cólon 

irritável 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Colite 

ulcerativa: diarreia sanguinolenta, muco, febre, dor abdominal, tenesmo, perda de peso e 

anemia. Doença de Crohn: dor abdominal, diarreia, febre, perda de peso. Pode evoluir com 

estenose ou fístulas intestinais e para outros órgãos. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: Colite ulcerativa: colonoscopia, enema opaco, 

hemograma, VHS, PCR, alfa 1 glicoproteína ácida, perfil de ferro e ferritina. Doença de Crohn: 

colonoscopia, enema opaco. Síndrome do cólon irritável: colonoscopia, enema opaco 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

7.3 GASTROENTEROLOGIA HEPATOLOGICAS 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Provas de função hepática, USG abdome. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

7.4 GASTROENTEROLOGIA HEPATOLOGICAS 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % 

em movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos, Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG abdome 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

7.5 GASTROENTEROLOGIA HEPATOLOGICAS 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 
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Objetivo:  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Obesidade, 

DM, HAS. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Biópsia hepática, TC com estudo dinâmico hepático, RNM 

com estudo dinâmico com CD do exame. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Objetivo:  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Sinais de 

icterícia.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, coagulograma, TGO, TGP, GGT, BTF, USG 

de abdome. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2816 

 

GASTROENTEROLOGIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Mal-estar, 

náuseas, vômitos, diarreia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa, 

artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, hepatograma, USG de abdome, anticorpo 

antimitocôndria, colangiorressonância magnética. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos, Mal-estar, 

náuseas, vômitos, diarreia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa, 

artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, coagulograma, hepatograma, BTF. Hepatite 

A: anti-HAV IgG. Hepatite B: HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM e IgG, antiHBe, anti-HBs. Hepatite 

C: anti-HCV, PCR quantitativo para HCV-RNA, genótipo do HCV, imunoglobulinas IgG, IgM, IgA, 
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FAN, antimúsculo liso, anti-LKM 1, anticorpo antimitocôndria, ferro, ferritina, TIBC, alfa 1 

antitripsina, USG de abdome, biópsia hepática ou fibroscan (dependendo da situação). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

POP 

16/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos TAP menor 

que 50% e/ou encefalopatia hepática, náuseas, vômitos, febre persistente. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, TAP, PTT, bilirrubinas, transaminases, 

fosfatase alcalina, GGT, proteínas totais e frações e sorologia para hepatites A, B e C: anti-

HAV IgG e IgM, HBsAg, anti-HBc IgG e IgM, anti-HBs e anti-HCV 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: Data: 
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Objetivo:  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos Estima-se 

que aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose são assintomáticos. Uma vez que os 

sintomas se manifestam, no entanto, o prognóstico é grave. Os principais sintomas são 

anorexia, vômitos, fraqueza, icterícia, eritema palmar, ginecomastia, hepatoesplenomegalia, 

ascite, hemorragia digestiva, anemia, neuropatia periférica, hipertensão portal. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Sorologia para hepatites A, B e C, ferritina, anticorpo 

antimitocôndria, antimúsculo liso, anti-LKM, FAN, alfafetoproteína, USG de abdome, TC do 

órgão, biópsia hepática, hemograma, hepatograma, EDA, imunoglobulinas IgG, IgA, IgM, 

glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol, triglicerídeos e coagulograma. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: 

xx/xx/21 

Revisão: 

xx/xx/21 
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GASTROENTEROLOGIA 
 

  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em movimento 

repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da pressão 

arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados significativos Mal-estar, 

náuseas, vômitos, diarreia, febre, colúria e acolia fecal, icterícia, hepatomegalia dolorosa, 

artrite, glomerulonefrite, poliartrite nodosa Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, coagulograma, hepatograma, BTF. Hepatite 

A: anti-HAV IgG. Hepatite B: HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM e IgG, antiHBe, anti-HBs. Hepatite 

C: anti-HCV, PCR quantitativo para HCV-RNA, genótipo do HCV. 

Permanecer no nível especializado. 
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GASTROENTEROLOGIA 
 

  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão embebido em 

álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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HEMATOLOGIA 
 

  

8 HEMATOLOGIA 

8.1 HEMATOLOGIA GERAL 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos Presença de sufusões hemorrágicas, Avaliar 

sangramento,Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica com hepatograma, 

sorologia de hepatites B e C, HIV, EBV 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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HEMATOLOGIA 
 

  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos Quadro infeccioso, hepatoesplenomegalia, Avaliar infecção, 

hepatopatia.  Determinação da classe funcional.  
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HEMATOLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica com hepatograma, 

sorologia de hepatites B e C, HIV, EBV. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos Cansaço, fraqueza, astenia e dispneia, Hemograma, reticulócitos, 

Palidez cutâneo-mucosa, taquicardia, dispneia.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, reticulócitos. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos Anemia, alteração de leucócitos e trombocitopenia.Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma,  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contra referência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

significativos Cansaço, fraqueza, astenia, dispneia, urina de coloração escurecida. 

Palidez cutâneo-mucosa, infecção, sangramentoDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica, LDH, Coombs direto 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

Cansaço, fraqueza, astenia e dispneia. Determinação da classe funcional.  
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HEMATOLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: Ureia, creatinina, glicose, FAN, TGO, TGP, 

GGT, fosfatase alcalina, albumina, TAP 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

  

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

sangramento e história familiar de sangramento. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, TAP, PTT 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

febre, sudorese e emagrecimento. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, sorologias para EBV, CMV, 

toxoplasmose, HIV, VDRL. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

febre, sudorese e emagrecimento. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica, USG de abdome 

superior 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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HEMATOLOGIA 
 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

Cansaço, fraqueza, astenia e dispneia, dor lombar e emagrecimento. Determinação 

da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: Hemograma, creatinina, cálcio, proteínas 

totais e frações. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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HEMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2852 

 

HEMATOLOGIA 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados 

Cansaço, fraqueza, astenia e dispneia, dor lombar e emagrecimento. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, creatinina, cálcio, proteínas 

totais e frações. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

sinais de trombose venosa e/ou arterial, sangramento. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemogramas seriados 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2855 

 

HEMATOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

Excluir infecção, ausência de febre. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemogramas  

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

Excluir infecção. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemogramas  
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

Afastar DPOC e cardiopatias cianóticas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, RX de tórax 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

História de eventos tromboembólicos, abortos de repetição. Sinais de trombose 

venosa e/ou arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Não ha 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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9 NEFROLOGIA 

9.1 Alteração de exame de urina 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

aspectos da urina (odor, cor, volume), febre, dor lombar, disúria ou estrangúria, 

doenças associadas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina e glicemia de jejum, 

hemograma completo, cálcio, potássio, ácido úrico, colesterol total e frações e 

triglicerídeos. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

9.2 Edema a esclarecer com sedimento urinário 
alterado 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

aspectos da urina (odor, cor, volume, se espumosa), início dos sintomas, febre, dor 

lombar, disúria ou estrangúria, doenças associadas. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina e glicemia de jejum 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

9.3 Lesão renal secundária a diabetes e/ou 
hipertensão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Avaliar 

aspectos da urina (odor, cor, volume, se espumosa), início da doença de base e como 

foi conduzida. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina e glicemia de jejum 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

9.4 Proteinúria no EAS (com ou sem hematúria) com 
cultura negativa (ausência de ITU).. 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, História sucinta 

constando tempo de evolução, história pregressa e doenças associadas. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina, colesterol total e 

frações, hemograma. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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9.5 Infecção urinária de repetição (mais de 3 
episódios/ano 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados História 

sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças associadas. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina, hemograma, cultura de 

urina com TSA, USG do aparelho urinário. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

9.6 Creatinina maior que 2 mg/dl ou clearence de 
creatinina menor que 60 ml/min 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados História 

sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças associadas. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina, potássio, glicemia de 

jejum, hemograma completo, colesterol total e frações e hemoglobina glicosilada 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

9.7 Doença renal policística; Rim Unico 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados História 

sucinta constando tempo de evolução, história pregressa e doenças associadas. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: EAS, ureia, creatinina 
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Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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10 NEUROLOGIA 

10.1 Cefaleia 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Relatar 

achados importantes e informar PA. Caso seja realizado exame de fundo de olho e 

se encontrar papiledema, encaminhar paciente com exames para avaliação 

neurológica/neurocirúrgica em serviço de urgência. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, bioquímica (glicose, sódio, 

potássio, cálcio, ureia, creatinina, TGO, TGP, LDH, fosfatase alcalina, GGT, BTF, 

proteínas totais e frações), sorologias para sífilis, hepatite e HIV, ácido fólico, T4 

livre, TSH, vitamina B12, eletroneuromiografia. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

10.2 Epilepsia, convulsão e desmaios 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Crises 

convulsivas de difícil controle (após uso de duas medicações anticonvulsivantes em 

doses plenas), suspeita de epilepsia sintomática, crises convulsivas como 

componentes de síndromes neurológicas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Orientar o paciente a levar os exames que já 

possuir, tais como TC de crânio, EEG e outros. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Tremor 

de repouso, bradicinesia, rigidez e alterações posturais. Determinação da classe 

funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados Focal 

ou generalizada.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RNM de crânio. 

Permanecer no nível especializado.  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Neuropatias já 

diagnosticadas em outro serviço e que necessitem de tratamento especializado, 

dores neuropáticas com refratariedade, parestesias recorrentes, progressivas, 

acompanhadas ou não de dor, cãimbras, paresias e paralisias em geral, excetuando-

se as síndromes piramidais. Incluem-se principalmente as paraplegias 

arreflexas/hiporreflexas e as paresias/ paralisias segmentares e focais (facial, do 

nervo abducente etc.), bem como as disfagias e as disfonias mais arrastadas, 

amiotrofias generalizadas, segmentares ou focais que não sejam decorrentes de 

imobilização após AVE ou outra condição estranha ao sistema neuromuscular, quedas 

frequentes, perda do equilíbrio. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos Hemograma, bioquímica (glicose, sódio, 

potássio, cálcio, ureia, creatinina, TGO, TGP, LDH, fosfatase alcalina, GGT, 

proteínas totais e frações), sorologias para hepatite e HIV, hormônios tireoidianos, 

vitamina B12, eletroneuromiografia 

Permanecer no nível especializado.  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar achados História 

sucinta que especifique qual atraso do desenvolvimento neuropsicológico foi 

observado, qual é o distúrbio do comportamento, o tempo de evolução e os dados 

sobre o parto no primeiro ano de vida. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC de crânio 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento ou 

avaliação diagnóstica, o usuário deve retornar à unidade de origem para continuar 

o tratamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Mononeuropatia 

isolada de instalação aguda com comprometimento de toda a hemiface. Pode-se 

acompanhar de alteração dos gostos salgado e doce na metade da língua do lado 

comprometido e hiperacusia. Não há outro déficit neurológico (hemiplegia, 

hemianestesia e alteração de sensibilidade superficial da face). Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ  

Jamais encaminhar ao serviço de neurologia, manejar na UBS. Só encaminhar se 

houver eventos recorrentes ou outros achados neurológicos combinados. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Sintomas focais, 

meníngeos e crises epilépticas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos TC de crânio, RNM e EEG 
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Retorno à UBS, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Evolução de 
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disfagia, disfonia e perda progressiva de força, generalizada ou bulbar. Sinais de 

comprometimento de 1º e 2º neurônio motor. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos Eletroneuromiografia, RNM de crânio e cervical 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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NEUROLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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NEUROLOGIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Já diagnosticada 

em outro serviço e que necessite de tratamento especializado ou suspeita 

diagnóstica de miastenia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos TC de tórax, eletroneuromiografia (estimulação 

repetitiva) 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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NEUROLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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NEUROLOGIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Já diagnosticada 

em outro serviço e que necessite de tratamento especializado ou suspeita 

diagnóstica de miastenia. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos Hemograma, bioquímica, lipidograma, ECG, TC 

e/ou RNM do crânio e USG vascular. 

Dependendo da avaliação, encaminhar à UBS para acompanhamento, de posse de 

relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2905 

 

NEUROLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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NEUROLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Aumento do 

perímetro cefálico em relação à faixa etária. Irritabilidade, vômitos, sonolência. 

Sinal do pote rachado (sinal de MacEwen). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC e RNM de crânio 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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NEUROLOGIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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NEUROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Avaliação 

neuropsicológica com Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e Teste do Desenho do 

Relógio (TDR). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, TAP, glicose, sódio, potássio, 

cálcio, ureia, creatinina, TGO, TGP, fosfatase alcalina, GGT, bilirrubinas, proteínas 

totais e frações, VDRL, FTA-ABS, vitamina B12, ácido fólico, T4 livre, TSH, TC e/ou 

RNM do crânio. 

Permanecer no nível especializado, mas com acompanhamento mais frequente na 

UBS. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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NEUROLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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NEUROLOGIA 
 

  

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar História 

detalhando a instalação e o comprometimento neurológico identificado (motor, 

sensitivo, de coordenação, esfincteriano e visual), principalmente em mulher 

jovem. Diferenciar surto agudo em cenário de doença crônica e autoimune. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Orientar o paciente a levar os exames que já 

possuir, tais como RNM, líquor e potenciais evocados 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2911 

 

NEUROLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

11 PNEUMOLOGIA 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Sintomas e sinais 

significativos de origem pneumológica, derrame pleural. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, ECG, ECO, TC de tórax 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar RX de tórax PA 

e perfil alterados, RX de seios da face alterado (sinusopatia), pneumonia arrastada, 

com possibilidade de outros diagnósticos, suspeita de neoplasia, obstrução 

brônquica, corpo estranho, empiema pleural, infecção multirresistente a 

antibióticos, pneumonia com hipoxemia, insuficiência respiratória. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, hemograma completo, glicemia, 

pesquisa de BK no escarro em casos suspeitos, TC de tórax em casos de suspeita de 

Pneumocystis carinii ou imunocomprometidos. Nos casos mais graves: ureia, 

creatinina, eletrólitos, proteínas totais e HIV. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Tosse crônica 

(duração superior a 3 semanas) Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax e dos seios da face ou TC dos seios 

da face e do tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Doenças 

autoimunes, doenças intersticiais idiopáticas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax e TC de tórax 
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Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar RX de tórax ou 

TC de tórax alterados. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax e TC de tórax 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar RX de tórax 

recente alterado ou suspeito, TC de tórax alterada ou suspeita, casos 

indeterminados mesmo com exames complementares, nódulos alterados em 

segmento radiológico ou RX prévio; nódulos espiculados, irregulares e/ou suspeitos. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax em PA e perfil recentes e TC de 

tórax em casos indeterminados. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Doenças do 

tecido conjuntivo, cardiopatias congênitas, hipertensão arterial pulmonar primária 

sem etiologia, HIV com hipertensão pulmonar, tromboembolismo crônico, drogas, 

anemias hemolíticas, doença veno-oclusivO. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, ECG, ECO. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar RX de tórax e TC 

alterados Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax e TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar RX de tórax e TC 

alterados Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax e TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Asma grave ou 

de difícil controle. Pacientes que necessitam de uso contínuo e de altas doses de 

broncodilatadores e corticoides sistêmicos e inalatórios e não conseguem controlar 

os sintomas. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax (afastar outras doenças), RX de 

seios da face (sinusopatia), IgE (processo alérgico), espirometria, EDA na suspeita 

de refluxo gastroesofágico, teste alérgico em casos selecionados. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Dispneia de 

esforço, tosse produtiva, DPOC estágios 3 e 4. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PNEUMOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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REUMATOLOGIA 
 

  

12 REUMATOLOGIA 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Elevação de 

marcadores inflamatórios.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: VHS e PCR 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Presença de 

autoanticorpos positivos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, FR (anti-CCP), Anca. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Presença de 

marcador genético de autoimunidade positivo. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: HLA B27 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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REUMATOLOGIA 
 

  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Elevação de 

enzimas musculares. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: CPK, LDH, aldolase 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Alteração 

vascular decorrente de processo inflamatório na parede do vaso sanguíneo ou de 

trombose, sem fator de risco evidente Determinação da classe funcional.  
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REUMATOLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do 

território vascular comprometido 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia 

associada a alterações vasculares (diferença de pulso e/ou PA em MMSS e MMII), 

cefaleia, alteração visual, febre ou emagrecimento. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do 

território vascular comprometido. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia 

associada a úlceras orais e/ou genitais recorrentes, alterações oculares, vasculares 

renais ou mesentéricas e sintomas sistêmicos (febre e emagrecimento). 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios e doppler do 

território vascular comprometido. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia 

associada à lesão cutânea, glomerulonefrite ou infiltrado pulmonar.. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios (Anca), função 

renal, EAS e RX tórax 

Permanecer no nível especializado 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2953 

 

REUMATOLOGIA 
 

  

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP  Emissão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

09/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Lombalgia e/ou 

cervicalgia inflamatória associada à artrite periférica, entesite, dactilite, alteração 

cutânea (psoríase), ocular (uveíte) ou intestinal (doença de Crohn ou retocolite 

ulcerativa) ou história prévia de infecção genitourinária ou gastrintestinal.. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios (HLAB27), RNM da 

articulação sacroilíaca e RX das articulações acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Lesão cutânea 

fotossensível associada à artrite e outros sintomas sistêmicos (serosite, anemia 

hemolítica, leucopenia, plaquetopenia, nefrite, crise convulsiva). Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN (anti-Sm, anti-DNA, anti-Ro, anti-La), C3, 

C4, (anticoagulante lúpico), anticardiolipina IgM e IgG, EAS, proteinúria, RX de tórax 

e ecocardiograma transtorácico 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Artralgia ou 

artrite associada à xerostomia e xeroftalmia Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, FR (anti-Ro, anti-La), RX das articulações 

acometidas e pesquisa de olho seco (teste de Schirmer e lisamina verde). 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2961 

 

REUMATOLOGIA 
 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Raynaud 

associado a espessamento cutâneo, artralgia ou artrite, dispneia, epigastralgia ou 

úlcera isquêmica em extremidades. Determinação da classe funcional.  
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REUMATOLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: FAN, RX tórax, EDA e RX das articulações 

acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Fraqueza 

muscular proximal associada ou não a lesões cutâneas.Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN e enzimas musculares. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Raynaud 

associado a mãos edematosas, artrite ou miosite.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, anti-RNP, enzimas musculares, RX das 

articulações acometidas. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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REUMATOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Poliartrite 

simétrica de pequenas articulações das mãos e dos pés associada à rigidez matinal 

maior que 1 hora..Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: FAN, anti-RNP, enzimas musculares, RX das 

articulações acometidas. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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REUMATOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Oligoartrite de 

membros inferiores associada ou não a lesões cutâneas (tofos).Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Marcadores inflamatórios, uricemia e 

uricosúria, função renal, EAS e RX das articulações acometidas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, constando 

história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e 

evolução.Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: RX das articulações, exames laboratoriais 

(fator reumatoide, provas reumáticas, PCR, Aslo, VHS) 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

18/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, constando 

história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX das articulações, exames laboratoriais 

(fator reumatoide). 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

  

POP 

19/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Queixas 

frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, constando 

história clínica sucinta com queixa, localização, irradiação, duração e evolução.. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX das articulações, USG ou RNM da região 

acometida, exames laboratoriais (provas reumáticas) 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

20/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Dificuldade para 

localizar a dor, muitas vezes apontando sítios periarticulares, sem especificar se a 

origem é muscular, óssea ou articular. Sono não reparador e fadiga na grande 

maioria. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Provas reumáticas. 

Se for afastada polimialgia reumática, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

21/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Maiores de 65 

anos, pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após 

tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, localização, 

irradiação, duração e evolução. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada e provas reumáticas 

Se for afastada polimialgia reumática, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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13 GINECOLOGIA 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Presença de dois 

sexos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Cariótipo, urografia excretora, RNM de pelve 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Descarga 

papilar, aumento da prolactina. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Dosagem de prolactina, colpocitologia 

oncótica com menos de 1 ano, USG transvaginal ou pélvica 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Androgenização 

do complexo pilo-sebáceo, hirsutismo, alopecia, acne, seborreia, virilização, 

hipertrofia do clitóris, aumento de massa muscular, redução da tonalidade da voz. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Testosterona livre, TSH, T3, T4, FSH, avaliação 

pela endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar FSH 

aumentado.Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: FSH 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Obesidade, 

exoftalmia.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Avaliação pela endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Malformações 

genitais femininas. Agenesia de vagina, hipertrofia do clitóris, genitália 

dúbiaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Avaliação pela endocrinologia. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Estadiamento a 

partir de NIC II (inclusive), estadiamento Agus, persistência de no mínimo 2 

citologias NIC I ou ASC-US após 1 ano de comprovação de tratamento, resultado de 

exames complementares já realizados. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG transvaginal ou pélvica com validade de 6 

meses e colpocitologia oncótica com menos de 1 ano (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Qualquer idade, 

com necessidade de exame de vídeo-histerospia diagnóstica ou cirúrgica. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG transvaginal ou pélvica com validade de 6 

meses e colpocitologia oncótica com menos de 1 ano (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Incontinência 

urinária de esforço uretral.. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: Estudo urodinâmico (necessário). 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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GINECOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos 

de tumores de colo uterino. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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GINECOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos 

de tumores de vulva e vagina.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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GINECOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

  

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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GINECOLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos 

de tumores de colo uterino, resultados de biópsia com hiperplasias atípicas ou 

neoplasias malignas de endométrio, tumores uterinos de crescimento rápido, 

suspeitando-se de sarcoma. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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GINECOLOGIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Casos suspeitos 

de tumores de ovários e anexos, tumores sólidos ou sólidos/císticos, massa pélvica. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Colpocitologia oncótica com menos de 1 ano, 

USG transvaginal ou pélvica, CA 125 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3012 

 

MASTOLOGIA 
 

  

14 MASTOLOGIA 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Dor mamária 

intensa que afeta a qualidade de vida ou naquelas refratárias à orientação verbal. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Mamografia recente e, se necessário, USG de 

mama 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3015 

 

MASTOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Mamografia recente e USG de mama. 

Dependendo da avaliação, a usuária poderá ser encaminhada à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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MASTOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar A anafilaxia 

caracteriza-se por reação alérgica grave com instalação súbita em período inferior 

a 24 horas, acometendo um ou mais sistemas. Um ou mais sintomas de urticária, 

prurido, angioedema, estridor, sibilância, dispneia, vômitos, diarreia, perda da 

consciência ou choque. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP  Emissão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

02/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, urocultura, VHS, IgE, dosagem 

de fatores do complemento e inibidor de C1 esterase, Rast para alimentos 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, testes cutâneos de leitura 

imediata, Rast para aeroalérgenos, RX de seios da face, IgG, IgA, IgM, IgE, RX de 

cavum 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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MASTOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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: sintomas diurnos com necessidade de medicação de alívio (mais de 

duas vezes por semana) e despertares noturnos nos últimos 12 meses. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax, testes cutâneos de 

leitura imediata, IgE sérica específica, provas de função respiratória 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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. Episódios recorrentes 

de sibilância, dispneia, aperto do peito e tosse, particularmente à noite e pela 

manhã, ao acordar. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax, IgE sérica específica 
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Pacientes com 

comprometimento sistêmico, como anafilaxia, nefrite intersticial, síndrome de 
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Stevens Johnson, dress (sintomas sistêmicos associados à eosinofilia e erupção 

cutânea), doença do sono sílimi ou necrólise epidérmica tóxica. Citar achados 

significativos de comprometimento dermatológico e/ou associados a 

comprometimento orgânico (fígado e rins) Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

07/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  IgE específica e teste cutâneo de leitura 

imediata se as condições da pele permitirem. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Quadro extenso 

e sem etiologia definida, devendo ser primeiro avaliado pela dermatologia. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  gE específica, teste cutâneo de leitura 

imediata, testes de contato 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  IgE IgG, IgM IgA, Rast 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar 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.). Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Imunoglobulinas, dosagens de linfócitos T e B, 

CD4, CD8, CD16, CD19. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Exame clínico 

cardiológico, com oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, 

eletrocardiograma e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Permanecer no nível especializado. Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser 

orientado a retornar à UBS para acompanhamento pela pediatria geral, de posse de 
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relatório de contrarreferência. Será absorvido pelo serviço de cardiologia pediátrica 

e/ou encaminhado à central de regulação para cirurgia cardíaca. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Citar Exame clínico 
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cardiológico, com oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, ECG, 

ecocardiograma 2D doppler colorido, hemograma, lipidograma, hormônios 

tireoidianos 

Permanecer no nível especializado. 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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

13/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Exame clínico 

cardiológico, com oximetria de pulso e aferição de pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, hemograma, 

gasometria arterial, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido. 

Permanecer no nível especializado. 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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, 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 pequena e bem definida), 

acompanhados de sintomatologia e/ou alterações de exame físico sugestivas de 

doença cardiovascular. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, RX de tórax em duas incidências, 

ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Permanecer no nível especializado. 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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com 

bronquiolite e/ou sibilância, “cansaço” às mamadas e aumento de área cardíaca ao 

RX de tórax. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de tórax em duas incidências, hemograma, 

ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

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. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com 

hipertensão arterial (HAS) comprovada pelo pediatra após três medidas consecutivas 

em consultas distintas. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  USG de abdome e rins, lipidograma, função 

renal, pesquisa para feocromocitoma, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido. 

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 e/ou encaminhado a outra 

especialidade 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

16/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças com dor 

torácica acompanhada de sinais de baixo débito cardíaco (sudorese, palidez, 

palpitação, vômitos, síncope) ou história familiar de cardiopatia. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e 

adolescentes que farão ou fazem uso de medicação cardiotóxica, tais como 

quimioterapia, antirretrovirais, anticolinérgicos, neurolépticos e antidepressivos. 

Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

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 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e 

adolescentes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos e/ou exames 

sob anestesia/sedação Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, função renal, glicemia, TAP e 

PTT, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser orientado a repetir os exames 

laboratoriais na UBS. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

19/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças portadoras 

de anemia crônica, tal como anemia falciforme. Exame clínico cardiológico e 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido 

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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

20/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças e 

adolescentes com febre reumática suspeita ou confirmada, com ou sem evidências 

de cardite. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, VHS, PCR, mucoproteína e Aslo, 

RX de tórax em duas incidências, ECG e ecocardiograma 2D doppler colorido. 
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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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP  Emissão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

21/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Crianças sem sintomas 

cardiovasculares que necessitam de avaliação para esporte. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  ECG, ecocardiograma 2D doppler colorido 

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 horas e teste 

ergométrico. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

22/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever principais 

lesões e tratamentos instituídos. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

23/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Queixas de prurido de 

difícil resolução, já afastadas possíveis causas orgânicas, de acordo com exame 

clínico (ex.: icterícia de causa medicamentosa, escabiose, etc.). Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Encaminhar paciente com história sucinta 

constando início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, 

tratamentos instituídos e exames complementares (se houver). 

Permanecer no nível especializado ou retorno à UBS para acompanhamento, de 

posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

24/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Lesões sugestivas de 

neoplasia. Descrever o aspecto, a localização das lesões e a presença de linfonodos. 

Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Encaminhar paciente com história sucinta 

constando início dos sinais e sintomas, localização, fatores desencadeantes, 

tratamentos instituídos e exames complementares (se houver). Pacientes com 

biópsia indicativa de melanoma e enfartamento ganglionar 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

25/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3072 

 

MASTOLOGIA 
 

  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever as 

principais lesões e os tratamentos instituídos. Exame clínico cardiológico e aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

26/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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MASTOLOGIA 
 

  

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Descrever as 

principais lesões e os tratamentos instituídos.. Exame clínico cardiológico e aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:   NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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MASTOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

27/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, 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. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

28/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, 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. 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. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

29/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, 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. Relatar medidas de prevenção adotadas. 

Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  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). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

30/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Encaminhar os casos 

de pacientes com estaturas acima do percentil 97 ou com velocidades acima do 

esperado para a faixa etária. Relatar medidas de prevenção adotadas. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  RX de punho e mão esquerda (idade óssea). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

31/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, Recém-nascido com 

ambiguidade genital ou 17 hidroxiprogesterona alterada no teste do pezinho. Exame 

clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG pélvica, 17 hidroxiprogesterona, sódio, 

potássio. 

Permanecer no nível especializado 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

32/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes, • 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. Exame clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  RX de idade óssea, USG de pelve 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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15  PEDIATRIA  

15.1 Hipotireoidismo congênito 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

33/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Recém-nascidos com 

teste do pezinho alterado (TSH elevado ou T4 baixo) e recém nascidos de mãe com 

doença tireoidiana autoimune na gestação. Exame clínico cardiológico e aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TSH, T4 livre 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

15.2 Distúrbios tireoidianos (hipo ou hipertireodismo). 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

34/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Casos de hipo ou 

hipertireoidismo adquirido, bócio, nódulo tireoidiano. Exame clínico cardiológico e 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TSH, T4 livre, anticorpos antitireoperoxidase 

(TPO), anticorpos antitireoglobulina (TG), USG de tireoide. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

15.3 Dislipidemia 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

35/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes 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 clínico 

cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Perfil lipídico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

36/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Encaminhar crianças 

com poliúria, polidipsia e hipernatremia. Exame clínico cardiológico e aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  Dosagem plasmática de sódio. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

37/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3099 

 

PEDIATRIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Ginecomastia Exame 

clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH, 

prolactina, TSH e T4 livre 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

38/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História de tetania, 

convulsões, crescimento deficiente, alterações esqueléticas e fraturas de 

repetição . Sintomatologia com dosagem sérica de cálcio, fósforo e magnésio 

alterados e radiografias com lesões compatíveis. Exame clínico cardiológico e 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH, 

prolactina, TSH e T4 livre Dosagem sérica de cálcio, fósforo, magnésio, fosfatase 

alcalina, PTH, 250 HD. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

39/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3103 

 

PEDIATRIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História de tetania, 

convulsões, crescimento deficiente, alterações esqueléticas e fraturas de 

repetição . Sintomatologia com dosagem sérica de cálcio, fósforo e magnésio 

alterados e radiografias com lesões compatíveis Tumores da região hipotálamo-

hipofisária, após tratamento de malignidades com irradiação do SNC, submetidos à 

quimioterapia, com possível disfunção gonadal. Exame clínico cardiológico e 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HÁ 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3104 

 

PEDIATRIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

40/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Casos de 

galactorreia, amenorreia ou irregularidade menstrual. Presença de sintomas ou duas 

dosagens alteradas de prolactina. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HÁ 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

41/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Síndrome de 

Turner suspeita ou confirmada, síndrome de Prader Willi, síndrome de Silver Russel. 

Exame clínico cardiológico e aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Avaliação genética, cariótipo (se possível) 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

42/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História IMC maior que 

percentil 95 com dislipidemia ou HAS ou intolerância à glicose ou história familiar 

de DM II ou doença cardiovascular. Exame clínico cardiológico e aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, TSH, 

T4 livre, colesterol total e frações, triglicerídeos, insulina, teste oral de tolerância 

à glicose. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

43/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História IMC maior que 

percentil 95 com dislipidemia ou HAS ou intolerância à glicose ou história familiar 

de DM II ou doença cardiovascular Casos confirmados de DM I ou DM II necessitando 

de insulina, fibrose cística e glicemia alterada ou ganho de peso inadequado. 

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. Exame clínico cardiológico e aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

44/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Suspeita de 

alergia alimentar que apresente sintomas digestivos como vômitos, diarreia e 

sangramento nas fezes. Desnutrição. Exame clínico cardiológico e aferição da 

pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Elementos anormais nas fezes, exame 

parasitológico de fezes. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3115 

 

PEDIATRIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

45/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encopresis e 

os casos não responsivos ao tratamento inicial proposto pelo pediatra geral. aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Toque retal, RX simples de abdome. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

46/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encopresis e 

os casos não responsivos ao tratamento inicial proposto pelo pediatra geral. Dor 

abdominal de duração superior a dois meses e/ou pelo menos três episódios 

recorrentes em um período de dois meses; dor epigástrica ou gastrite não responsiva 

ao tratamento com antagonista H2. Todos com exames parasitológicos negativos de 

fezes aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Exame parasitológico de fezes, USG de 

abdome 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

47/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Hemorragia 

digestiva alta ou baixa. aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EDA. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

48/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro clínico 

de hepatite e com IgM para hepatite A negativo ou positivo por um período superior 

a 2 meses. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem de imunoglobulinas para hepatite A, 

B e C 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

49/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encaminhar 

crianças com aumento de bilirrubina direta e crianças com idade superior a 2 anos 

e com aumento de bilirrubina indireta. aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, dosagem de bilirrubina total e 

frações, USG abdominal, aminotransferases, fosfatase alcalina, sorologia para 

hepatites A, B e C 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

50/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Encaminhar 

todas as crianças acima de 2 anos. Devem ser encaminhadas as menores de 2 anos 

que apresentem alguns dos seguintes sintomas: anemia não responsiva à reposição 

de ferro, déficit ponderal, irritabilidade, hemorragia digestiva, sintomas 

respiratórios recorrentes, recusa alimentar.. aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EDA, seriografia esôfago-gastro-duodenal. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

51/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Vômitos 

persistentes por mais de 10 dias e/ ou vômitos recorrentes.. aferição da pressão 

arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EAS, USG de abdome. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

52/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro de 

litíase biliar. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG abdominal 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

53/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Quadro . 

aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   NÃO HÁ  

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

54/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

sangramento . Presença de sufusões hemorrágicas, hepatoesplenomegalia. aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica com hepatograma, 

sorologia para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

55/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

sangramento . Presença de sufusões hemorrágicas, hepatoesplenomegalia. aferição 

da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica com hepatograma, 

sorologia para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

  

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

56/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

infecção. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, LDH, ácido úrico, creatinina, 

potássio, sorologia para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, 

herpes, sífilis. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

57/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

incompatibilidade neonatal, apneia. aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3143 

 

PEDIATRIA 
 

  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, 

grupo sanguíneo e fator Rh de mãe e filho, Coombs direto, sorologia para hepatites 

B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, teste do pezinho 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

58/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Afastar anemia 

ferropriva Palidez cutâneo-mucosa, icterícia, alteração de frequência respiratória, 

hepatoesplenomegalia..aferição da pressão arterial. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, 

sorologia para hepatites B e C, HIV, EBV, CMV, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, 

teste do pezinho, ferritina, ferro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

59/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Afastar anemia 

ferropriva, cansaço,Palidez cutâneo-mucosa, icterícia, alteração de frequência 

respiratória, hepatoesplenomegalia..aferição da pressão arterial. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma de reticulócitos, bilirrubinas, 

teste do pezinho, ferritina, ferro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

60/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Dor óssea, 

cansaço, queda do estado geral, febre..aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, LDH, ácido úrico, creatinina, 

potássio, cálcio. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

61/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

sangramento e história familiar de sangramento.aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, TAP, PTT. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

  

  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

62/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Avaliar 

sangramento e história familiar de sangramento.aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos:   Sorologia para HIV 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP  Emissão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

63/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Recém-

nascidos (até 18 meses de idade) de mães infectadas pelo HIV que não tenham feito 

pré-natal.aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Sorologia para HIV da mãe 

Permanecer no nível especializado até o esclarecimento do diagnóstico e retorno à 

UBS para acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

64/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre há mais 

de três semanas.aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   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 

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) 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

65/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre, 

adenomegalia e hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   Hemograma, bioquímica, PCR, VHS, sorologia 

para HIV, toxoplasmose, CMV e monoteste (para maiores de 4 anos) e/ou sorologia 

para EBV. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

66/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3162 

 

PEDIATRIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Febre, 

adenomegalia e hepatoesplenomegalia. aferição da pressão arterial. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:   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. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

67/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

acompanhamento de infecções congênitas (exceto Sida) = paciente cuja mãe tem 

sorologia positiva para HIV no pré-natal ou no parto. Deve ser encaminhado ao 

serviço específico.. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Sorologias materna e do RN para 

toxoplasmose, herpes simples, rubéola, CMV, VRL e HIV. Exame do líquor. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3166 

 

PEDIATRIA 
 

  

 

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

68/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

acompanhamento de infecções congênitas (exceto Sida) = paciente cuja mãe tem 

sorologia positiva para HIV no pré-natal ou no parto. Deve ser encaminhado ao 

serviço específico.. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Teste tuberculínico, sorologia para HIV, RX de 

tórax, Baar e cultura de escarro. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

69/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Confirmação 

diagnóstica e tratamento de paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, 

entre outras. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

70/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

tratamento de esquitossomose, teníase, entre outras. aferição da pressão arterial. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EPF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

71/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

tratamento. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, bioquímica, PCR, VHS. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3174 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

72/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Investigação e 

tratamento. aferição da pressão arterial. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, bioquímica, PCR, VHS. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

  
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

73/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes História Cultura de 

urina positiva (acima de 100.000 colônias bacterianas) e história de infecções 

urinárias de repetição. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urocultura, bacterioscopia e USG de 

aparelho urinário ou abdominal total. 
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

74/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

  
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 

Determinação da classe funcional.  



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3180 
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Exames complementares sugeridos:  Hemograma, EAS, ureia, creatinina, sódio, 

potássio, glicemia, perfil lipídico, USG renal, ecocardiograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

75/2021 

 

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 

Hematúrias recorrentes ou persistentes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urocultura, hemograma, ureia, 

creatinina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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PEDIATRIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

  

POP 

76/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, ureia e creatinina 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

77/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3186 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 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. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, proteinúria de 24 horas, colesterol total 

e frações, ureia, creatinina, cálcio, hemograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3187 

 

PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

78/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História.. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

79/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 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. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC e RMN de crânio sem contraste, estudo de 

fluxo liquórico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

80/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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PEDIATRIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

81/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 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. Determinação da 

classe funcional.  
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PEDIATRIA 
 

  

Exames complementares sugeridos:  TC ou RNM da área afetada. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP   Emissão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

81/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3197 

 

PEDIATRIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. 

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. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC do crânio e/ou RNM do encéfalo, USG 

transfontanela. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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PEDIATRIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

82/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Crises 

convulsivas, quadros epiléticos, distúrbios do sono, crise febril.. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, triagem para 

erros inatos do metabolismo. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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PEDIATRIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

83/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Cefaleia 

de tensão secundária à hipertensão intracraniana ou com quadro clínico sugestivo 

de enxaqueca. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  TC de crânio 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento ou ao serviço de neurocirurgia para acompanhamento, de posse 

de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

84/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Baixo 

rendimento escolar. Em geral, motor sem alterações. Pode apresentar dismorfias 

faciais, déficit cognitivo associado. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos Avaliação neuropsicológica e RNM de crânio. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

85/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e sem etiologia definida. De normal a déficits 

motores, dismorfias faciais. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RNM de encéfalo, cariótipo, triagem para erros 

inatos do metabolismo. 

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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

86/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História. Transtorno 

global do desenvolvimento (autismo)* e crianças maiores de 6 anos com transtorno 

de Déficit de Atenção com (ou sem) Hiperatividade (TDAH). Em geral, motor sem 

alterações. Pode apresentar dismorfias faciais, déficit cognitivo associado a 

autismo. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Autismo: EEG, RNM de encéfalo, cariótipo, 

triagem para erros inatos do metabolismo. TDAH: avaliação neuropsicológica. 
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PEDIATRIA 
 

  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento ou ao CAPSi para acompanhamento, de posse do relatório de 

contrarreferência.. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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PEDIATRIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

87/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em 

rotação interna e externa, perfil axilar. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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PEDIATRIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

88/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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PEDIATRIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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PEDIATRIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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PEDIATRIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Bebê 

chiador com três ou mais episódios de sibilância no período de um ano.Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

90/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com diagnóstico de broncodisplasia pulmonar, egressos de unidades de terapia 

intensiva ou ambulatório de follow-up de maternidades. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

91/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com estridor e respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de 

obstrução aguda das vias aéreas superiores. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Rx de tórax, face e cavum, EDA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

92/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com estridor e respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de 

obstrução aguda das vias aéreas superiores. Comprometimento pulmonar após 

pneumonia aguda grave (o paciente necessitou de terapia ou ventilação mecânica), 

pneumonias com derrame pleural, pneumatocele ou pneumotórax e pneumonia de 
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repetição (duas ou mais pneumonias no último ano). Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, VHS, RX de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

93/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Tuberculose pulmonar que apresente comorbidades (cardiopatias congênitas, 

imunodeficiências, broncodisplasias, nefropatias e contactantes de adulto 

multidrogas resistente). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, PPD, Baar no escarro 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

94/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Acúmulo 

de secreção espessa e purulenta, infecções respiratórias recorrentes, perda 

progressiva da função pulmonar, clearance mucociliar diminuído e história familiar 

de fibrose cística. Sintomas respiratórios agudos ou persistentes, desnutrição ou 

baixo crescimento físico, esteatorreia, íleo meconial, obstrução intestinal. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, IRT neonatal, teste do suor, swab 

de orofaringe. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

95/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Investigação de malformações pulmonares. Massa ou cisto pulmonar com histórico 

de dificuldade respiratória e/ou pneumonia de repetição. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX e TC de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

96/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar 

paciente (com necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Edema, calor, 

rubor e/ou bloqueio da articulação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), 

bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido 

úrico) 

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 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

97/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar 

paciente (com necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Apenas dor 

referida sem flogose. Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), 

bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido 

úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

98/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3236 

 

PEDIATRIA 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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. 

Dor em qualquer local nos membros com alteração visível ou não ao exame físico. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, 

EAS, EPF, MIF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

99/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em 

alguma superfície óssea, em osso longo ou em musculatura. Dependendo do sítio 

doloroso, fazer RX e encaminhar com o exame. Caso haja lesão lítica, pode ser tumor 

e o diagnóstico será urgente. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX, hemograma, VHS, PCR, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

100/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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 . Se houver febre de 

repetição e rash cutâneo, encaminhar para ambulatório. Se houver prostração, 

irritabilidade, queda do estado geral ou hepatoesplenomegalia, encaminhar para 

internação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, 

dosagem de ferritina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

101/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em 

musculatura à palpação ou incapacidade para efetuar o movimento por dor naquele 

grupamento muscular. Exame normal ou alguma hipertrofia amigdaliana. Pode haver 

amigdalite de repetição sem febre reumática e precisar de 

amigdalectomia .Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI, CK, aldolase, TGO, 

TGP, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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. Todos os casos suspeitos (história de artrites ou 

dores incapacitantes nas juntas após a infecção de garganta) já deverão ser 
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encaminhados com ou sem soprologia. Com sopro, encaminhar também à 

cardiopediatriaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, Aslo, PAI 

(incluindo mucoproteínas ou alfa 1 glicoproteína ácida), ECG (se houver taquicardia 

sem febre ou sopro, pedir avaliação cardiológica). 

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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dilatação 

do sistema pielocalicial. infecção urinaria.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, 

cultura de urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

103/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Sistema 

urinário alto (rim e/ou ureter) duplicado. Lesão cística na chegada do ureter na 

bexiga, Bexiga aberta com saída de urina na parede abdominal. Obstrução da uretra 

posterior em meninos determinando espessamento da bexiga e hidronefrose.. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, 

cultura de urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

104/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Massa 

palpável em loja renal e suspeita de estenose da junção pieloureteral. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: 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 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

105/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Impossibilidade de definir sexo. Hímen não perfurado com ou sem acúmulo de 
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líquido e/ou pus na vagina. Alteração do desenvolvimento normal. Pênis com curva 

para baixo, para cima ou para os lados. Presença de massa abdominal e/ou idade a 

partir de 10 anos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, coagulograma com TAP 

e PTT 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

14. OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

  

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

A paciente deve permanecer no nível especializado até o puerpério e, em seguida, 

deve ser encaminhada à UBS, de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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16 PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 

16.1 Deformidades de MMII 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

87/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em 

rotação interna e externa, perfil axilar. 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

88/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História pacientes 

com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial. 

Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Descrever a 

localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado. 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

89/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Bebê 

chiador com três ou mais episódios de sibilância no período de um ano.Determinação 

da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

90/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com diagnóstico de broncodisplasia pulmonar, egressos de unidades de terapia 

intensiva ou ambulatório de follow-up de maternidades. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax PA e perfil, dosagem de IgE. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

91/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com estridor e respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de 

obstrução aguda das vias aéreas superiores. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Rx de tórax, face e cavum, EDA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

92/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Lactentes 

com estridor e respiração ruidosa, depois de afastadas as causas infecciosas e de 

obstrução aguda das vias aéreas superiores. 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). Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma, VHS, RX de tórax. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

93/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Tuberculose pulmonar que apresente comorbidades (cardiopatias congênitas, 

imunodeficiências, broncodisplasias, nefropatias e contactantes de adulto 

multidrogas resistente). Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, PPD, Baar no escarro 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

94/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Acúmulo 

de secreção espessa e purulenta, infecções respiratórias recorrentes, perda 

progressiva da função pulmonar, clearance mucociliar diminuído e história familiar 

de fibrose cística. Sintomas respiratórios agudos ou persistentes, desnutrição ou 

baixo crescimento físico, esteatorreia, íleo meconial, obstrução intestinal. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, IRT neonatal, teste do suor, swab 

de orofaringe. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

95/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Investigação de malformações pulmonares. Massa ou cisto pulmonar com histórico 

de dificuldade respiratória e/ou pneumonia de repetição. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX e TC de tórax. 
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

96/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar 
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paciente (com necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Edema, calor, 

rubor e/ou bloqueio da articulação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), 

bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido 

úrico) 

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 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

Logo SES 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3282 

 

PEDIATRIA /ORTOPÉDICA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

  

POP 

97/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Encaminhar 

paciente (com necessidade de avaliações na emergência ou ortopedia) Apenas dor 

referida sem flogose. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI (VHS + PCR), 

bioquímica completa (função hepática e renal, albumina, globulina, LDH e acido 

úrico) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

98/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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. 

Dor em qualquer local nos membros com alteração visível ou não ao exame físico. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, 

EAS, EPF, MIF 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

99/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em 

alguma superfície óssea, em osso longo ou em musculatura. Dependendo do sítio 

doloroso, fazer RX e encaminhar com o exame. Caso haja lesão lítica, pode ser tumor 

e o diagnóstico será urgente. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX, hemograma, VHS, PCR, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

100/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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 . Se houver febre de 

repetição e rash cutâneo, encaminhar para ambulatório. Se houver prostração, 

irritabilidade, queda do estado geral ou hepatoesplenomegalia, encaminhar para 

internação. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, VHS, PCR, 

dosagem de ferritina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

101/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dor em 

musculatura à palpação ou incapacidade para efetuar o movimento por dor naquele 

grupamento muscular. Exame normal ou alguma hipertrofia amigdaliana. Pode haver 

amigdalite de repetição sem febre reumática e precisar de 

amigdalectomia .Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, PAI, CK, aldolase, TGO, 

TGP, LDH. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 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. 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 

cardiopediatriaDeterminação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, plaquetas, Aslo, PAI 

(incluindo mucoproteínas ou alfa 1 glicoproteína ácida), ECG (se houver taquicardia 

sem febre ou sopro, pedir avaliação cardiológica). 

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. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

102/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Dilatação 

do sistema pielocalicial. infecção urinaria.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, 

cultura de urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

103/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Sistema 

urinário alto (rim e/ou ureter) duplicado. Lesão cística na chegada do ureter na 

bexiga, Bexiga aberta com saída de urina na parede abdominal. Obstrução da uretra 

posterior em meninos determinando espessamento da bexiga e hidronefrose.. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, glicemia em jejum, 

coagulograma com TAP e PTT, ureia, creatinina, fator Rh e grupo sanguíneo, EAS, 

cultura de urina, USG. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

104/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Massa 

palpável em loja renal e suspeita de estenose da junção pieloureteral. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: 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 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

105/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Impossibilidade de definir sexo. Hímen não perfurado com ou sem acúmulo de 

líquido e/ou pus na vagina. Alteração do desenvolvimento normal. Pênis com curva 

para baixo, para cima ou para os lados. Presença de massa abdominal e/ou idade a 

partir de 10 anos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Hemograma completo, coagulograma com TAP 

e PTT 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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17 OTORRINOLARINGOLOGIA 

17.1 Amigdalite crônica hipertrófica; Frênulo lingual; 
Lesões orais; Abscessos amigdalianos; Estenose 
subglótica;Lesões de pregas 
vocais;Disfonia;Papiloma de laringe;Traumas de 
laringe;Paralisia de cordas vocais 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Distúrbios mecânicos 

com maior ou menor frequência de surtos de anginas febris. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

17.2 Hipertrofia das adenoides 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. A criança dorme de 

boca aberta, baba no travesseiro, ronca e por vezes tem crises de apneia noturna. 

Determinação da classe funcional.  
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Exames complementares sugeridos: RX de perfil da nasofaringe (boca aberta e 

fechada) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

17.3 Blastoma de faringe 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Dor oral, lesão 

ulcerada em faringe, sangramento oral, obstrução de via aérea superior. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC de faringe. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.4 Granulomas nasais 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Obstrução nasal, 

episódios de sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaleia frontal e/ ou em 

projeção de outras cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais (cortes axiais e 

coronais) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.5 Fístula liquórica. 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Hidrorrinorreia que 

piora ao se abaixar a cabeça e história de cirurgia nasal prévia ou trauma fronto-

etmoidal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais, endoscopia nasal, 

citologia de secreção nasal. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.6 Atresia de coanasal;  Desvio do septo nasal;  
Hipertofia de cornetos;  Papiloma nasal;  Popilose 
nasal;  Perfurações do septo; Rinites atróficas 
(ozena);  Rinossinusites fúngicas;  Rinossinusites 
complicadas;  Traumas nasais;  Tumores nasais;  
Abscessos nasais 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes.. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.7 Epistaxe; Estética nasal; Nasoangiofibroma 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes.. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais ou RNM 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.8 Blastomas nasais e paranasais 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Obstrução nasal, 

episódios de sangramento nasal, rinorreia purulenta, cefaleia frontal e/ ou em 

projeção de outras cavidades paranasais, diplopia e exoftalmia. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos seios paranasais (cortes axiais e 

coronais) 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.9 Sinusites crônicas 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Dor no nível das 

cavidades afetadas e eliminação pelo vestíbulo nasal ou pela rinofaringe de exsudato 

oriundo do interior dos seios afetados.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples dos seios paranasais (incidências: 

mento-naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértex ou posição 

axial de Hirtz e perfil), TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.10 Obstrução nasal crônica 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Obstrução nasal sem 

resposta ao tratamento clínico com ou sem rinorreia, rinossinusite de repetição, 

cefaleia, desvio septal, hipertrofia de cornos. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX simples dos seios paranasais (incidências: 

mento-naso ou de Waters, fronto-naso ou de Caledwell; submentovértex ou posição 

axial de Hirtz e perfil), TC dos seios paranasais (cortes axiais e coronais). 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.11 Zumbido; Malformações congênitas do 
ouvido;  Hipoacusia (surdez); Mastoidite aguda;  
Otite crônica;  Labirintite/vertigem 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Perda auditiva 
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condutiva progressiva, zumbidos pulsáteis. Aumento de volume retroauricular, dor 

e sinais flogísticos em vigência de otite média aguda . Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Considerar audiometria e impedanciometria, 

TC de mastoide ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.12 Coloboma auris; Exostose de CAE; Orelha de 
abano;  Otite média secretora;  Otosclerose; 
Perfurações do tímpano;  Traumas de ouvido/osso 
temporal;  Tumores de ouvido;  Otalgia. 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Drenagem de secreção 

purulenta ou não, de odor fétido ou não, infecções locais de repetição. Perda 

auditiva mista progressiva, zumbidos, Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Considerar audiometria e impedanciometria, 

TC de mastoide ou RNM. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Paralisia ou paresia 

muscular de hemiface precedida ou não de trauma temporal com fratura de 

mastoide Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC de mastoides, audiometria tonal e vocal, 

timpanometria, RNM de crânio, eletroneuromiografia facial. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Otorreia drenando pelo 

conduto auditivo externo de caráter contínuo ou intermitente. Hipoacusia até 

surdez. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: TC dos ossos temporais (cortes axiais e 

coronais), audiometria tonal e vocal, timpanometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3336 

 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Presença de corpos 

estranhos ao exame clínico.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Exame clínico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Presença de corpos 

estranhos ao exame clínico. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Exame clínico e videolaringoscopia. 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

17.13 Roncos e Sahos. 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Roncos, apneia 

noturna, hipersonolência diurna Determinação da classe funcional.  
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OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

  

Exames complementares sugeridos: TC de face com cefalometria, 

videolaringoscopia, polissonografia neurológica e respiratória. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento e de posse do relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 
 

  

18 OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes. Determinação da 

classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: De rotina 

A paciente deve permanecer no nível especializado até o puerpério e, em seguida, 

deve ser encaminhada à UBS, de posse do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 
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UROLOGIA 
 

  

19 UROLOGIA 

 

 

Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 
• Estetoscópio 
• Álcool a 70% 
• Algodão 

 

LOGO 

UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  

POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 
movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 
pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Hematúria 
macroscópica ou microscópica de repetição, sem disúria (ardência para urinar). 
Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG de vias urinárias, EAS, citologia urinária, 
urinocultura e antibiograma, hemograma, coagulograma, TC de abdome e pelve 

Depende do diagnóstico 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 
embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os 

casos. HFI: somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG, hemograma, coagulograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3350 

 

UROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os 

casos. HFI: somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  NÃO HA 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Todos os 

casos. HFI: somente pacientes maiores de 16 anos Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma, coagulograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História 

Encaminhamento do serviço do planejamento familiar da unidade e do termo de 

consentimento informado da companheira. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Exames pré-operatórios 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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UROLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Trauma 

uretral e balanite xerótica obliterante. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG, EAS, ureia, creatinina, uretrografia, 

hemograma, coagulograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes DA História Cálculo de 

bexiga maior que 0,5 cm.. Associa-se com infecções urinárias de repetição, disúria, 

dificuldade miccional, hematúria, piúria e cristais em excesso no EAS; Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, 

fósforo, hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de 

abdome e pelve sem contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3360 

 

UROLOGIA 
 

  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Os cálculos renais 

menores que 0,5 cm devem ser encaminhados se apresentarem hidronefrose 

associada e/ou malformações renais e/ou estenose de junção pieloureteral. Cólica 

nefrética (com irradiação para flanco e fossa ilíaca e área genital), às vezes com 

náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em excesso no EAS. Avaliação prévia 

para diagnóstico diferencial de apendicite, diverticulite, colecistite e pancreatite. 

Hidronefrose associada ao exame de imagem; cálculo sem mudança de posição 

ureteral por 15 dias, de acordo com exame de imagem; cálculo maior ou igual a 0,5 

cm, no seu maior eixo, de acordo com exame de imagem.; Determinação da classe 

funcional.  
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Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, 

fósforo, hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de 

abdome e pelve sem contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Quando do tipo 

coraliforme na pelve renal, associa-se com infecções urinárias de repetição, cólica 

nefrética (com irradiação para flanco e fossa ilíaca e área genital), às vezes com 

náuseas e vômitos. Hematúria, piúria e cristais em excesso no EAS. Teste de giordano 

positivo. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, urinocultura, ureia, creatinina, cálcio, 

fósforo, hemograma, RX simples de abdome, USG de rins e vias urinárias, TC de 

abdome e pelve sem contraste. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Pacientes portadores 

de problemas de ereção que já tenham sido tratados com drogas orais inibidoras de 

fosfodiesterase tipo 5, sem sucesso, e que sejam portadores de fatores de risco, tais 

como: HAS, DM, dislipidemia, cardiopatias, endocrinopatias e neuropatias; disfunção 

erétil desenvolvida após cirurgia para tratamento do câncer de próstata, cistectomia 

radical e outras cirurgias pélvicas; disfunção erétil em pacientes submetidos à 

radioterapia da região pélvica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, 

LH, prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Distúrbios do orgasmo 

masculino, tais como ejaculação precoce, anorgasmia e dificuldade de orgasmo, 

desde que já tenham sido submetidos ao tratamento farmacológico SEM SUCESSO. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Glicose, dosagem sérica de testosterona total, 

FSH, LH, prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3368 

 

UROLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Curvaturas penianas 

anormais comprovadas por exame físico.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, 

LH, prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, hepatograma, hemograma e lipidograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

13/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Portadores de 

testosterona total sérica inferior a 300 ng/dl, maiores de 50 anos de idade, sem 

evidências de câncer de próstata. Impossibilidade de penetração e/ou desconforto 

importante durante o ato sexual e pacientes que tenham recebido tratamento 

farmacológico por, pelo menos, 6 meses.Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Dosagem sérica de testosterona total, FSH, 

LH, prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre, PSA total, hepatograma, hemograma e 

lipidograma. 
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Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Exame geralmente normal, podendo apresentar varicocele, azoospermia. Paciente 

masculino que esteja tentando constituir prole, sem método contraceptivo, por, 
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pelo menos, 1 ano, com frequência sexual regular e parceira em investigação 

ginecológica em paralelo Paciente masculino que esteja tentando constituir prole, 

sem método contraceptivo, por, pelo menos, 1 ano, com frequência sexual regular 

e parceira em investigação ginecológica em paralelo. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Pacientes portadores de alterações referentes 

a número, velocidade e/ ou vitalidade persistentes em 3 espermogramas colhidos 

com intervalo mínimo de 15 dias, dosagem sérica de testosterona total, FSH, LH, 

prolactina, TSH, T3, T4 e T4 livre 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Perda urinária involuntária de urina aos esforços físicos e/ou aumento da pressão 

intra-abdominal e/ou perda involuntária de urina precedida de intenso desejo de 

micção, sem evidência de infecção ao EAS e urinocultura Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG de vias urinárias, EAS, urinocultura e 

antibiograma 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Dificuldade para urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, 

insatisfação pós-miccional, noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária 

por urgência, intermitência miccional e polaciúria associadas ou não à disúria, sem 

evidência de infecção ao EAS e urinocultura. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG da próstata e bexiga (via abdominal), USG 

das vias urinárias, dosagem do PSA total sérico, EAS, urinocultura, ureia, creatinina. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Dificuldade para urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, 

insatisfação pós-miccional, noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária 

por urgência, intermitência miccional e polaciúria associadas ou não à disúria, sem 

evidência de infecção ao EAS e urinocultura.. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG de vias urinárias, dosagem do EAS, 

urinocultura 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Dificuldade para urinar, hesitação prémiccional, diminuição do jato urinário, 

insatisfação pós-miccional, noctúria, urgência para urinar, incontinência urinária 

por urgência, intermitência miccional e polaciúria (associadas ou não) decorrentes 

de doença de Parkinson, AVE, mielopatias em geral (TRM, lesão por HTLV, 

neurosífilis etc.), neuropatia diabética, paraplegia, tetraplegia, esclerose múltipla 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3383 

 

UROLOGIA 
 

  

e demais neuropatias periféricas, pós-operatório neurocirúrgico, pós-operatório de 

cirurgias pélvicas e pós-radioterapia pélvica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  USG das vias urinárias, EAS, urinocultura e 

antibiograma. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

19/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Órgão genital ultrapassa óstio vaginal em repouso.  Prolapso genital grau III ou IV 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Hemograma e bioquímica 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à CIRURGIA para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE  Logo SES 
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UROLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

POP 

20/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Gotejamento pós-miccional, dificuldade para urinar, mictúria, incontinência 

urinária, hematúria, toque retal. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  Toque retal em todos os casos, USG, PSA total 

e livre, EAS, ureia, creatinina. Se a dosagem sérica de PSA total for maior que 20 

ng/ml, são sugeridos exames de TC de abdome e pelve e cintigrafia óssea 

Depende do diagnóstico 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

21/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Hematúria, massa suprapúbica. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos:  EAS, USG de rins e vias urinárias, RX de tórax, 

TC de abdome e pelve. 

Permanecer no nível especializadO 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

21/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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UROLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Obstrução devido à compressão do lúmen, uronefrose e hematúria.. Determinação 

da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos RX de tórax, TC de abdome e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

22/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Tumores sólidos. Pacientes portadores de cisto renal somente devem ser 

encaminhados caso a TC evidenciar cisto renal complexo, com septações e/ ou 

calcificações, múltiplos cistos (rim policístico); cisto renal de grande volume, ou 

seja, maior que 7 cm ao exame de TC e sinais tomográficos sugestivos de hemorragia 

intracística. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: USG renal, TC de pelve e bexiga, EAS, RX de 

tórax e cintigrafia óssea para pacientes portadores de massa renal sólida ou cisto 

complexo à TC; RNM para tumores que apresentarem invasão de veia renal e/ou veia 

cava inferior 

Permanecer no nível especializadO 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

23/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Tumores sólidos. Pacientes portadores de cisto renal somente devem ser 

encaminhados caso a TC evidenciar cisto renal complexo, com septações e/ ou 

calcificações, múltiplos cistos (rim policístico); cisto renal de grande volume, ou 

seja, maior que 7 cm ao exame de TC e sinais tomográficos sugestivos de hemorragia 

intracística. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, TC de abdome e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

24/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Massa testicular crescente indolor. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: RX de tórax, USG bolsa escrotal, TC de abdome 

e pelve. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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20  OFTALMOLOGIA 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Teste de acuidade visual. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3403 

 

OFTALMOLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Degeneração macular relacionada à idade, oclusões vasculares da retina, retinopatia 

diabética, distrofias e outras. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica 

para mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Flashes de luzes, manchas escuras se movendo e perda parcial de visão. As manchas 

escuras são conhecidas como moscas volantes. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica 

para mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Tecido visível, olho vermelho. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo oftalmológico com indicação clínica 

para mapeamento de retina, acuidade visual, refração, tonometria. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Visão borrada, imagens-fantasma, sensibilidade à luz e presença de halos noturnos 

são os principais sintomas relatados pelos pacientes. HFI: somente casos cirúrgicos. 

Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, laudo oftalmológico 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Nebulosidades, distorções, opacidade ocular visível, perda da visão, Citar os achados 

significativos, se há presença ou não de cicatrizes. Determinação da classe 

funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo, acuidade visual, refração, tonometria. 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Desvio ocular e compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico 

diferencial do torcicolo congênito).. Determinação da classe funcional.  

Exames complementares sugeridos: Laudo, acuidade visual, refração. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Desvio ocular e compensação do estrabismo pela posição de cabeça (diagnóstico 

diferencial do torcicolo congêni Olho vermelho, dor, fotofobia (aumento da 

sensibilidade à luz) e/ou baixa de visão.  Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria, laudo 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3418 

 

OFTALMOLOGIA 
 

  

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

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..  Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Pacientes com história familiar de glaucoma. HFI: somente casos cirúrgicos.  

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Acuidade visual, refração, tonometria, campo 

visual, retinografia. 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

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..  Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: Laudo 
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OFTALMOLOGIA 
 

  

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

  

21  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

01/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

  

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram 

após tratamento inicial, constando história clínica sucinta com queixa, localização, 

irradiação, duração e evolução. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em duas incidências 

Dependendo da avaliação, o usuário poderá ser encaminhado à UBS para 

acompanhamento, de posse de relatório de contrarreferência 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

02/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Os casos de deformidades em crianças devem ser encaminhados ao especialista a 

partir de 6 meses de vida. A deformidade em progressão deve ser acompanhada pelo 

ortopedista. Os casos de “pé torto” ou “pé plano rígido” deverão ser encaminhados 

para diagnóstico. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada  

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

03/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram 

após tratamento inicial. Descrever presença ou não de dor ou limitação à 

movimentação. Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado. Caso seja atingida a meta de tratamento, o 

paciente deve retornar à unidade de origem para continuar o tratamento e de posse 

do relatório de contrarreferência. 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3430 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

  

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

04/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Descrever a localização e a presença ou não de dor ou limitação à movimentação. 

Encaminhar os pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram 

após tratamento inicial. Descrever presença ou não de dor ou limitação à 

movimentação.. Determinação da classe funcional.   
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Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em panorâmica, TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

05/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento 
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inicial. Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. 

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

POP 

06/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento 

inicial. Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. 

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, 

TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

07/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

pacientes com queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento 

inicial. Descrever presença ou não de dor ou limitação à movimentação. 

Determinação da classe funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da bacia, do quadril, AP e perfil, 

TC 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

08/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 



 
 

  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3441 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

  

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

09/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e axial sem carga, AP e perfil 

com carga. Todos em filme 30/40. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 
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Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

10/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP e perfil, USG e RNM. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  
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Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

11/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e axial, RNM, TC de patela (TA-

GT). 

Permanecer no nível especializado 
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Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

12/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   
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Exames complementares sugeridos: RX: AP, perfil e panorâmico com carga de 

membros inferiores 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP   Emissão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

13/2021 EXECUTANTE: MEDICO Revisão: xx/xx/21 
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Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

POP 

14/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada em AP e perfil. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

15/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em 

rotação interna e externa, perfil escapular, perfil axilar, USG do ombro. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 
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Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

16/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em 

rotação interna e externa, perfil escapular, perfil axilar ou Velpeau axilar, Zanca 

para patologias na articulação AC. Apical oblíqua para instabilidades. 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 
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Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

17/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP, perfil, oblíquas 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 
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Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

 
Objetivo:  

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

18/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 

presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX simples da área em AP verdadeiro em 

rotação interna e externa, perfil axilar 
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Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

 

LOGO UNIDADE 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Logo SES 

POP 

19/2021 

  

EXECUTANTE: MEDICO 

Emissão: xx/xx/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

 

 

• EPI’s; 

• Estetoscópio 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

 

Identificar-se para o paciente e/o acompanhante e realizar a anamnese clinica 

Orientar procedimento ao PACIENTE; 

Realizar a desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool a 70 % em 

movimento repetido por três vezes; 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP CIRAS) 

Utilizar EPI’s necessários (gorro, óculos de proteção, máscara comum, luvas de 

procedimento); 

Exame físico minucioso após história clínica detalhada, com ênfase na medida da 

pressão arterial com técnica apropriada, relatos importantes Achados significativos 

Queixas frequentes e persistentes que não melhoram após tratamento inicial, com 
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presença ou não de dor ou limitação à movimentação. Determinação da classe 

funcional.   

Exames complementares sugeridos: RX da área afetada 

Permanecer no nível especializado 

Retirar as luvas e lavar as mãos; 

Realizar a higienização do estetoscópio friccionando três vezes com algodão 

embebido em álcool 70%;  

Registrar o procedimento na avaliação/evolução clínica –SISTEMA (MV) 

Realizar lavagem das mãos. (Conforme POP -CIRAS) 

Registrar em prontuário/ficha do paciente, assinar e carimbar. 

 

Responsável pela elaboração: 

 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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1 PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

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 FISIOTERAPIA 

 

1.  OBJETIVO: 
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1.1. Uniformizar a rotina de avaliação inicial do paciente durante a primeira 

abordagem realizada pelo fisioterapeuta a fim de desenvolver um plano apropriado 

de tratamento.  

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Pronto Socorro/ Enfermarias/ Unidades de Terapia Intensiva/ Unidades   de 

recuperação e pós anestésica. 

3.  DEFINIÇÕES: 

3.1. Registrar no prontuário do paciente todos os aspectos da avaliação verificados 

na abordagem do paciente durante a admissão,  

3.2. Estabelecer o planejamento fisioterapêutico com os objetivos, conforme a 

avaliação do paciente. 

3.3. HDA: História da Doença Atual. 

3.4. HDP: História da Doença Pregressa. 

3.5. HF: História Familiar. 

3.6. FC: Frequência Cardíaca. 

3.7. FR: Frequência Respiratória. 

3.8. PA: Pressão Arterial. 

3.9. SpO2: Saturação Periférica de Oxigênio. 

3.10. VM: Ventilador Mecânico. 

3.11. SNE: Sonda Nasoenteral. 

3.12. CVC: Cateter Venoso Central. 

3.13. PAI: Pressão Arterial Invasiva. 

3.14. TQT: Traqueostomia. 

3.15. TOT: Tubo Oro traqueal. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 
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4.1. Higiene das mãos antes e após o procedimento de acordo com a 

normativa vigente. 

4.2. Procurar conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao 

primeiro contato com o paciente. Colher também a história da doença 

pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa, se possível; 

Analisar exame laboratoriais e exames de imagens antes do atendimento; 

4.3. Apresentar-se ao paciente e/ ou acompanhante informando seu nome 

profissão e o procedimento a ser realizado; 

Buscar o contato visual, auditivo e motor com o paciente para definir a graduação 

do nível de consciência (ECG – Escala de Coma de Glasgow ou RASS – Richmond 

Agitation Scale); 

4.4. Durante o primeiro contato com o (a) paciente, observar a monitorização do 

mesmo (a): (FC) frequência cardíaca, (FR) frequência respiratória, (PA) pressão 

arterial, (SpO2) saturação periférica de oxigênio, presença da sensação de dispneia 

e temperatura. 

4.5. Observar presença de equipamentos e dispositivos utilizados, ventilador 

mecânico (VM), bombas de infusão, máquina de hemodiálise, eletrocardiógrafo, 

sondas alimentares (SNE), cateter venoso central (CVC), pressão arterial invasiva 

(PAI), traqueostomia (TQT) ou tubo oro traqueal (TOT), máscaras; 

4.6. Despir e realizar a inspeção do paciente: padrão respiratório, coloração da 

pele, edemas, hematomas, colostomia, gastrostomia, ferida ou cicatrizes, fixadores 

ósseos externos, trações e outros; 

4.7. Realizar a ausculta pulmonar, avaliação da expansibilidade e a simetria 

torácica; 

4.8. Realizar a palpação do paciente: trofismo, temperatura, dor, edema (com ou 

sem sinal cacifo) e outros; 

4.9. Avaliar a força muscular periférica através do Medical Research Council 

(MRC), caso o paciente esteja colaborativo. 

4.10. Avaliar o nível de dependência quanto à movimentação e graduar o nível de 

funcionalidade (hipoativo, ativo, inerte, dependente, semi dependente, independente) 

4.11. Caso o paciente esteja acordado e colaborativo solicitar movimentação ativa 

global a fim de avaliar funcionalidade, utilizando o Funcional Status Score For 
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Intensive Care Unit (FSS-ICU). Ao contrário, realizar mobilização passiva para 

verificar eventuais limitações na amplitude articular. 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Prancheta; 

5.2. Ficha de Monitorização; 

5.3. Estetoscópio; 

5.4. Manuvacuômetro; 

5. EPI: 

6.1. Luvas  

6.2. Máscara 

6.3. Capote 

6.4. Touca 

6.5. Óculos de proteção 

6.  RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeutas 

7. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. No primeiro atendimento fisioterapêutico 

8. REGISTROS: 

   9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

  10.1. Não se aplica 

  11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

  11.1. Não se aplica 

12. REFERÊNCIAS:  

12.1. Pryor, J. Fisioterapia para Problemas Respiratórios e cardíacos; Avaliação, Cap 

1, pag. 3-17, 2002, ed. Guanabara Koogan, São Paulo. 
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12.2. Regenga, Marisa de Morais, Fisioterapia em Cardiologia, Cap 1, Fisioterapia  

na Unidade de Terapia Cardiológica, 2ª  edição, Ed. Gen, 2012. 12.3. Wilkins RL, 

Stoller, JK. Fundamentos da Fisioterapia Respiratória  de Egan. 7ª ed. São Paulo: 

Manole; 2000.   

  

 13. ANEXO: 

 13.1. Não se aplica 

14.   HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

1.1.1.1.1.1 Itens revisados 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Padronizar o procedimento de aspiração de secreções traqueais. 

2. APLICAÇÃO: 

• Unidades de terapia intensiva, emergência e enfermarias 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para retirar secreções de pacientes com vias aéreas artificiais (tubo 

orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia). Indicada na 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; 

coleta de secreções. 

3.2.   VM: Ventilação Mecânica. 

3.3.   EPI`S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

•   Higienizar as mãos; 

•   Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

•   Utilizar EPI´S; 

•   Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 

•   Explicar o procedimento ao paciente; 

•   Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

•   Instituir no ventilador 100% de FIO2 ou modo aspiração com o objetivo de elevar 
o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento; 

• Abrir a embalagem da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador  (mantendo-a 
dentro do envóculo); 

•  Conectar a sonda de aspiração ao látex; 

• Higienizar as mãos com álcool em gel; 

• Calçar as luvas estéreis; 

• Retirar a sonda da embalagem com a mão dominante; 
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• Desconectar a traqueia deixando a extremidade distal suspensa, sem contato com 
o paciente ou roupa de cama do mesmo; 

• Pinçar o látex ou a sonda; 

• Avisar o paciente que irá iniciar o procedimento; 

• Introduzir a sonda de aspiração no tudo orotraqual, nasotraqueal ou traqueostomia 
ate a carina, elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração; 

• Realizar movimentos lentos e retirar lentamente a sonda, não ultrapassar 15 
segundos devido ao risco de hipoxemia; 

• Repetir o procedimento quantas vezes for necessário; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

• Higienizar as mãos após procedimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Uso de precaução padrão ou precaução específicas por contato, seguindo orientações 

do protocolo do SCIRAS; 

5.2. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

5.3. Aspirador de secreções; 

5.4. Látex 

5.5. Sonda de aspiração com o número de acordo com o paciente; 

5.6. Solução fisiológica ou agua destilada. 

6. EPI: 

6.1. Luva; 

6.2. Touca; 

6.3. Mascara; 

6.4. Óculos; 

6.5. Capote. 

7. RESPONSABILIDADE: 
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7.1. Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos. 

8. QUANDO EXECUTAR: 

• Executar o procedimento sempre que houver sinais de acumulo de secreções. 

9. REGISTROS: 

9.1.  FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional. 

9.2.  FOR.009.SAME Prescrição Médica. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante 
e após o procedimento; 

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

12. REFERENCIAS: 

12.1. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev Bras Ter 

Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas de 

remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: PROFISIO. Fisioterapia 

em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto ou 

fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. 

Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-

UFSC. Procedimento Operacional Padrão: POP Fisioterapia. 2014. Disponivel em 

Http://www.hu.ufsc.br/documentos/pop/fisioterapia/POP-Fisioterapia_HU-UFSC.pdf. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 
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Data da revisão 
Nº da 

revisão 
1.1.2.1.1.1 Itens revisados 

   

   

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1° aprovador: 

 

Nome 2° aprovador: 

 

Ass.emissor Ass. 1° aprovador Ass. 2° aprovador 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Realizar diariamente busca ativa de pacientes que preencham critérios para 

o início do desmame da ventilação mecânica. 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Emergência, UTI, Centro Cirúrgico, RPA e em todos os setores onde houver 

pacientes em uso de ventilação mecânica. 

  

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Desmame ventilatório: Transição da ventilação artificial para a espontânea.  

3.2. Desmame difícil: Pacientes sem êxito no TRE (Testes de respiração 

espontânea) por duas vezes seguidas em 48 horas.  

3.3. Falência de desmame: Incapacidade de tolerar ventilação espontânea sem o 

suporte ventilador, ainda com o tubo alocado. 

3.4. Falência de extubação: Incapacidade de tolerar a remoção do tubo 

endotraqueal (ou a desconexão do ventilador, em traqueostomizados) e manter a 

ventilação espontânea, havendo necessidade de reintubação (ou reconexão em caso de 

traqueostomizados) dentro das primeiras 24 - 72 horas após extubação planejada. 

3.5. TRE: Teste de respiração espontânea; 

3.6. PSV: Ventilação por pressão de suporte; 

3.7. PEEP: Pressão expiratória positiva final; 

3.8. VMNI: Ventilação Mecânica não Invasiva; 

3.9. VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1.  Avaliar o paciente diariamente; 

4.2. Realizar a suspensão ou redução da sedação diária; 

4.3. Verificar a capacidade de ventilação espontânea visando à possibilidade da 

retirada da VM. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Material de aspiração (vide POP de aspiração) 
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5.2. Material para suporte de Oxigênio. 

5.3. Cortante 

5.4. Material para suporte de VMNI 

6. EPI: 

6.1. Jaleco; 

6.2. Capote; 

6.3. Touca; 

6.4. Máscara; 

6.5. Luvas; 

6.6. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADES: 

7.1. Médico, Fisioterapeuta e Equipe de Enfermagem 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Deve-se realizar diariamente a busca ativa de pacientes que preencham os 

critérios do Passo 1. Realizar teste de respiração espontânea conforme Passo 2 e logo 

após Passo 3 (teste de vazamento quantitativo). 

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1 Não se aplica. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Deve-se fazer busca ativa diária quanto à possibilidade de retirada da 

ventilação mecânica invasiva. A realização do teste de respiração espontânea (TRE) 

é o melhor método para avaliar a possibilidade de sucesso de desmame e de 

extubação. Por fim salientamos que o desmame da VMI é um processo multifatorial, 

que depende de muita atenção da equipe responsável pelo paciente e de uma 

abordagem multidisciplinar para maior probabilidade de sucesso. 

11.2. Indicações de TRE: Estabilidade hemodinâmica, parâmetros ventilatórios 

mínimos, recuperação da capacidade de troca, nível neurológico aceitável, normotermia, 

desordens metabólicas e/ou eletrolíticas resolvidas, balanço hídrico negativo. 
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11.3. Contraindicações para o TRE: Instabilidade hemodinâmica, eventos que levaram 

a ventilação mecânica ainda não controlados e realização no período noturno.  

11.4. Realização do TRE: Modo PSV PS: 7 cmH2o PEEP: 5 cmh2o, FiO2 de até 40%. 

11.5. Diagnóstico de falência: Instabilidade hemodinâmica, batimento de asas de 

nariz, uso de musculatura acessória, padrão ventilatório invertido e assincronias. 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). VENUTI Curso de 

ventilação mecânica em UTI. São Paulo: AMIB, 2017-2018. 

12.2. Azevedo LCP, Taniguchi LU, Ladeira JP. Medicina Intensiva: Abordagem 

prática. São Paulo: Manole, 2015 

12.3. Associação de Medicina Intensiva Brasileira-AMIB e Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e tisiologia-SBPT. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. São 

Paulo:2013. 

12.4. PIRES, C. Manual de Terapia Intensiva. São Paulo: Elsevier, 2019. 

13.   ANEXOS: 

13.1 Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

Revisão 

Nº da 

revisão 

1.1.3.1.1.1 Itens revisados 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor 

 

Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Promover mobilização o mais precoce possível, a fim de minimizar complicações 

relacionadas as doenças críticas. 

1.2. Prevenir efeitos da imobilidade no leito. 

1.3. Auxiliar no processo de recuperação e diminuição no tempo de ventilação 

mecânica e estadia no ambiente hospitalar, reduzindo custos, diminuído mortalidade 

e melhorando qualidade de sobrevida do paciente. 

1.4. Manter melhorar desempenho muscular 

1.5. Favorecer funcionalidade 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidades de terapia intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O declínio de mobilidade pode ser definido como a redução parcial ou total da 

capacidade de realizar atividades do dia a dia, como transferências no leito, do leito 

para cadeira e locomoção, por exemplo.  

3.2. O entendimento dessas alterações tem relevância para os profissionais de 

saúde, pelas possíveis complicações advindas da inatividade e pela possibilidade de 

realização de intervenções preventivas para minimizar sua ocorrência sobre os 

sistemas relacionados ao movimento humano, principalmente quando se trata do 

ambiente de terapia intensiva. 

3.3. PAM: Pressão arterial media. 

PEEP: Pressão Expiratória Final Positiva. 

PIC: Pressão intracraniana. 

MRC: Escala de Força Medical Research. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1. Lavar as mãos antes e após cada procedimento 
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4.2. Rastrear todos os pacientes sobre a presença de bandeiras vermelhas 

(contraindicações) e contraindicações relativas a considerar (possíveis) riscos e 

benefícios antes e durante cada sessão de tratamento fisioterapêutico. 

4.3. Os critérios indicados abaixo são contraindicações para mobilizações fora do 

leito, dos cuidados intensivos e devem ser levados em consideração durante o 

processo de raciocínio clínico. 

4.4. O médico precisa ser consultado no caso de um paciente demonstrar uma das 

seguintes condições antes da mobilização / atividade física. 

4.5. CONTRA INDICAÇÕES: 

4.5.1. Frequência cardíaca <40 e> 130 batimentos / min 

4.5.2. Pressão arterial média (PAM) <60 mmHg e> 110 mmHg 

4.5.3. Saturação de oxigênio ≤ 90% 

4.5.4. Concentração fracionária de oxigênio inspirado (FiO2) ≥0,6 

4.5.5. Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP)  ≥ 10 cm H2O 

4.5.6. Frequência Respiratória > 40 respirações / min 

4.5.7. Pontuação de Richmond Agita em Seda em escala (RASS): -4, -5, 3, 4 

4.5.8. dopamina≥ 10 mcg / kg / min 

4.5.9. Nora / adrenalina ≥0,1 mcg / kg / min 

4.5.10. Acima de  38,0 ° C 

4.5.11. Glicemia < 70 ou > 200 mg/dl 

4.5.12. Lactato > 2 mmol/l 

4.5.13. Hemoglobina ≥ 7 g/dl 

4.5.14. Plaquetas ≥ 2000 cl/mm3 

4.5.15. INR ≤ 2,5 

4.5.16. pH < 7.2 

4.5.17. Fraturas instáveis 

4.5.18. Pressão intracraniana (PIC)≥ 20 cmH2O 

4.5.19. Sangramento ativo 

4.5.20. Abdômen aberto com risco de deiscência  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Ficha de monitorização 
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5.2. Ciclo ergômetro 

5.3.      Escala de Borg; 

5.4.      Escala de Força Medical Research (MRC) 

5.5.      Poltrona 

  

6. EPIS: 

6.1. Capote; 

6.2. Touca; 

6.3. Máscara; 

6.4. Luvas; 

6.5. Óculos de proteção. 

Obs.: Analisar o tipo de EPI específico para cada caso clínico. 

7. RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeuta 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando o paciente estiver com estabilidade hemodinâmica  

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.SAME.004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica 

. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Analisa prontuário do paciente; 

11.2. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e estabilidade hemodinâmica; 

11.3. Realizar posicionamento funcional; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, p. 

509–519, 2017. 
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12.2. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  

12.3. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An evidence-

based, expert driven, practical statement and rehabilitation recommendations. 

Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015. 

12.4. BURTIN, C. et al. Early exercise in critically ill patients enhances short-term 

functional recovery. Critical Care Medicine, v. 37, n. 9, p. 2499–2505, 2009.  

12.5. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA                

CABRAL XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA 

BÜNDCHEN, D. C. Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em 

unidades de terapia intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva, v. 29, n. 4, p. 509–519, 2017.  

12.6.  CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA      CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática.   Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, 

p. 509–519, 2017.  

12.7. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  

12.8. 13.8. NEEDHAM, D. M. CLINICIAN ’ S CORNER Mobilizing Patients in the 

Intensive Care Unit Improving Neuromuscular Weakness and Physical Function. v. 300, 

n. 14, 2008.  

12.9. 13.9. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An      

evidence-based, expert driven, practical statement and rehabilitation 

recommendations. Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015.  

12.10.  13.10. THELANDERSSON, A. et al. Effects of Early Bedside Cycle Exercise on 

Intracranial Pressure and Systemic Hemodynamics in Critically Ill Patients in a 

Neurointensive Care Unit. Neurocritical Care, v. 25, n. 3, p. 434–439, 2016.  

12.11. (BURTIN et al., 2009; DE JESUS et al., 2016; SOMMERS et al., 2015) 

(CONCEIÇÃO; GONZÁLES; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL XAVIER SARMENTO DE 

VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, 2017; NEEDHAM, 2008; 

THELANDERSSON et al., 2016). 
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12.12.  HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA - HUGO. Procedimento Operacional 

Padrão: POP Fisioterapia. 2018.  
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13. ANEXOS: 

13.1. Fatores de Risco no leito 

 

  

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: -2 ou +2 

Tubo Orotraqueal FiO2 > 60% FiO2 > 60% 

Traqueostomia FR > 30 ipm FR > 30 ipm 

FiO2 ≤ a 60% SpO2 < 90% SpO2 < 90% 

SpO2 ≥ 90% Bradicardia sem 
necessida de tratamento 
medicamentoso 

Bradicardia sem necessidade de 
tratamento medicamentoso 

FR ≤ a 30 ipm RASS < -2 RASS < -2 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Pressão arterial abaixo 
do intervalo alvo 
sintomática 

Pressão arterial abaixo do 
intervalo alvo sintomática 

 Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Taquiarritmias com FC entre 120 
– 150 bpm 

 Taquiarritmias com FC 
>150 bpm 

Taquiarritmias com FC >150 bpm 

 Assincronia na ventilação 
mecânica 

Assincronia na ventilação 
mecânica 
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13.2. Fatores de Risco Fora do Leito 

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: < -2 

FR ≤ a 30 ipm FR > 30 ipm SPO2 ≤ 90% 

FIO2 ≤ a 60% FIO2 > 60% PEEP > 10 cmH2O 

SPO2 ≥ a 90% PEEP  ≤ 10 
cmH2O 

PEEP > 10 cmH2O Taquiarritmias com FC > 150 bpm 

Tubo orotraqueal Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Anti- hipertensivo intravenoso 

Traqueostomia Assicronia na ventilação 
mecânica 

Assicronia na ventilação 
mecânica 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Bradicardia sem 
necessidade de 
tratamento 
medicamentoso 

Pressão arterial abaixo do 
intervealo alvo e sintomática  

  Bradicardia com necessidade de 
tratamento medicamentoso 

 

14.  HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

  

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador  

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

1.1.5.1.1.1 Itens revisados 
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1. OBJETIVO:  

1.1. Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que 

não podem ser desconectados da VM, quando em uso de PEEP acima de 

12 ou em uso de altas frações de O2; paciente com precaução de aerossóis 

como tuberculose, H1N1; varicela, sarampo, pacientes soropositivos HIV e 

hepatite C; pacientes com sangramento pulmonar ativo. 

2. APLICAÇÃO 

• Unidades de Terapia Intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais 

(tubo orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização 

do sistema de aspiração fechado a um gerador de pressão negativa. 

3.2. VM: Ventilação Mecânica. 

• PEEP: pressão positiva expiratória final. 

• EPI’S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

• Higienizar as mãos; 

• Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

• Utilizar EPI´S; 

• Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º – 45º; 

• Explicar o procedimento ao paciente; 

• Aplicar solução fisiológica ou água destilado na seringa de 20ml; 

• Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

• Conectar a ponta do sistema de aspiração ao látex; 

• Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Introduzir a sonda do sistema fechado de aspiração no tubo orotraqueal ou 
traquestomia até a carina, eleva 1 à 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração 
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apertando o clampe do sistema. Realizando movimentos lentos e não ultrapassar 
15 segundos pelos riscos de hipoxemia; 

• Lavar a sonda do sistema injetando a solução fisiológica e sugando ao mesmo 
tempo; 

• Repetir o procedimento se for necessário; 

• Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu involucro estéril; 

• Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Colocar a tampa do sistema de aspiração fechado; 

• Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

• Aspirador de secreções; 

5.2. Látex; 

• Sistema de aspiração fechado; 

• Seringa de 10 ml; 

• Solução fisiológica 0,9 de 10ml; 

• Um pacote de gaze. 

6. EPI: 

• Luvas; 

6.1. Touca; 

6.2. Capote; 

• Máscara; 

6.3. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos; 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Quando houver acumulo de secreção; 
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9. REGISTROS: 

9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

• Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante 
e após o procedimento; 

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

• Realizar o procedimento após fisioterapia respiratória ou sempre que houver sinais 
de acumulo de secreções; 

• Não há tempo estabelecido para a troca do sistema fechado, substitui quando 
houver falhas ou rompimento do invólucro plástico do sistema. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CASALI, C.C; MATOS, C.M.P. Técnicas de fisioterapia em terapia intensiva. 

In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 1. Volume 2. 

Editora Artmed, 2010.  

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas 

de remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: 

PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. 

Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto 

ou fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia 

Intensiva Adulto. Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev 

Bras Ter Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

13.  ANEXO: 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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1. OBJETIVOS: 

1.1. Melhorar a mecânica respiratória do beneficiário; 

1.2. Melhorar a troca gasosa pulmonar; 

1.3. Diminuir taxa de infecções nosocomiais; 

1.4. Reduzir a taxa de intubação e mortalidade na UTI; 

1.5. Facilitar o desmame da ventilação mecânica; 

1.6. Diminuir o tempo de internação; 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidade de terapia intensiva / emergência e enfermaria. 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O uso da ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva (VNI) para o 

tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada 

foi, certamente um dos maiores avanços da ventilação mecânica dos últimos anos. 

Apesar de ser técnica uma recente, o grande número de estudos tornaram a 

aplicação dessa técnica mais baseada em evidências do que qualquer outra medida 

de suporte ventilatório. Hoje não existem dúvidas de que o uso da VNI em grupos 

selecionados é responsável pela diminuição da necessidade de intubação, 

mortalidade e redução do tempo de internação.  

3.2. VNI: Ventilação Não Invasiva. 

3.3. PEEP: Pressão Expiratória Positiva Final. 

3.4. SARA: Síndrome da Angustia Respiratória Aguda. 

3.5. LPA: Lesão Pulmonar Aguda. 

3.6. DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

3.7. HDA: Hemorragia Digestiva Alta. 

3.8. PCR: Parada Cardio Respiratória. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Higienizar as mãos;  

4.2. Calçar luvas e EPI;  
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4.3. Observar medidas de isolamento se aplicável;  

4.4. Avaliação e monitorização do paciente;  

4.5. Montagem do circuito e teste do respirador ou aparelho portátil;  

4.6. Posicionamento do paciente com cabeceira elevada a 45°;  

4.7. Orientá-lo sobre a necessidade de cooperação;  

4.8. Orientá-lo sobre a necessidade de respiração nasal e que seja evitada 

conversa durante o procedimento;  

Ajustar modo ventilatório (CPAP/ Bilevel);  

Ajustar parâmetros ventilatórios: PEEP - iniciar a partir de 5 cm/H2O podendo 

aumentar os níveis que ofereçam melhor resposta terapêutica; PSV-deverá ser 

ajustada em valores que determinem o conforto ventilatório para o beneficiário e 

consequentemente um VC ideal; FIO2: suficiente para manter uma SatO2>95%;  

4.9. Observar vazamentos ao redor da máscara;  

4.10. Proteção da pele com hidrocoloide, quando necessário;  

Higienizar as mãos ao final do atendimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1.  Mascara de ventilação não invasiva; 

5.2. Kit de traqueias; 

5.3. Ventilador mecânico; 

6. EPI: 

6.1. Luvas de procedimento; 

6.2. Capotes; 

6.3. Óculos de Proteção; 

6.4. Máscara; 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Fisioterapeuta, Equipe de enfermagem e Médico 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Edema agudo de pulmão cardiogênico; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3495 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

8.2. DPOC exacerbado;  

8.3. Doenças neuromusculares; 

8.4. Insuficiência respiratória no período pós operatório imediato de cirurgias 

abdominais e de ressecção pulmonar;  

8.5. Extubação precoce de pacientes com DPOC; 

8.6. Extubação de pacientes com alto risco de insuficiência respiratória pós-

extubação;  

8.7. Apneia do sono obstrutiva; 

8.8. Pneumonias;  

8.9. Hipoventilação pulmonar; Asma e SARA - LPA.  

8.10. Insuficiência respiratória aguda e crônica; 

9. REGISTROS: 

 FOR.SAME. 004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

 FOR.SAME. 009 Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Não se aplica 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Contra-indicações para utilização da ventilação não invasiva: 

11.1.1. Rebaixamento do nível de consciência  GCS <11 

11.1.2. Trauma ou queimadura de face; 

11.1.3. Hipoxemia moderada à grave (relação P/F < que 150) 

11.1.4. Acidose grave (pH < que 7,1); 

11.1.5. Tosse ineficaz; 

11.1.6. Obstrução da via aérea alta; 

11.1.7.  Distensão abdominal; 

11.1.8. Vômitos; 

11.1.9. Hemorragia digestiva alta (HDA); 

11.1.10.  Instabilidade hemodinâmica; 

11.1.11. Síndrome coronariana aguda; 

11.1.12. Arritmias complexas; 
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11.1.13. Trauma de face; 

11.1.14. Cirurgia esofágica (recente), face e via aérea; 

11.1.15. Pneumotórax não drenado; 

11.1.16. Na PCR; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. AMIB e SBPT, 2013. 

III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Jornal de Pneumologia. Julho,2007.  

13.2. Luque, A., Vega, J. M. Ventilação mecânica não invasiva. In: LUQUE, a. et 

al. Tratado de fisioterapia hospitalar. São Paulo: Manole, 2012. Cap 13, p. 137-

146. 

13.3. FRANÇA, E. E. T et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: 

recomendações do departamento de fisioterapia da associação de medicina 

intensiva brasileira. Rev. Bras. Terapia Intensiva. São Paulo. V. 24 n. 1 p. 6-22, 

2012. 

13.4. Barbas CSV, Isola AM, Farias AMC, et al. Recomendações brasileiras de 

ventilação mecânica. Ver. Bras. Ter Intensiva. 2014; 26(2): 89-121. 

13. ANEXO: 

• Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 

1.1.7.1.1.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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Rotina/Procedimento Policlínica  
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

SETOR FISIOTERAPIA 

 EXECUTANTE: 

 Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi 

Daniela Schuh Valente 

Emissão: 

10/09/21 

Revisão: 16/09/21 

 

Objetivo:  

 

 Este regulamento foi elaborado com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar 
as atividades e rotina do setor de Fisioterapia da policlínica de Posse GO 

 

 

Recursos necessários:  

 

Maca, espelhos, aparelhos de eletroterapia, aparelhos de termoterapia, aparelho de 
laserterapia, arcos, bolas suíças e feijão, tablado, caneleiras, faixas elásticas e ataduras, 
halteres, ventosas, bandagem funcional, bicicletas, esteiras, espaldar, bolas de cravo, 
overball mini, hand grip para dedos e mãos, mocho giratório, disco proprioceptivo, 
rampa para panturrilha, álcool, gel a base de água e luvas. 
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Etapas do Processo:  

Anamnese, avaliação física, plano de tratamento, evolução diária, liberação com 
alta do paciente ou encaminhamento ao especialista. 

 

 

Responsável pela elaboração: Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

1.3 FONOAUDIOLOGIA 

 

OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia quanto às prioridades de atendimento conforme quadro 

clínico do usuário. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

1.1. Clínica Médica  

1.2. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica 

2.4. SNE- Sonda Naso Enteral; 

2.5. TQT: Traqueostomia; 

2.6. VM: Ventilação Mecânica 
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2.7. EXT: Extubação 

2.8. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Identificar critérios de atendimento. 

Identificar usuários que apresentam quadro clínico de maior prioridade. Sendo os 

principais: 

Primeira avaliação de deglutição; 

Usuários apresentando disfagia grave/uso de SNE/ em respiração espontânea e 

com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

1.1.1. Usuário apresentando disfagia moderada/uso de SNE/em respiração espontânea e 

com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

1.1.2.  Usuário apresentando disfagia leve, em uso ou não de SNE/ em respiração espontânea 

e com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

1.2. Realizar atendimento fonoaudiológico conforme as prioridades; 

Descartar as luvas no lixo adequada; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

1.3. Realizar passagem de plantão especificando usuários que receberam 

atendimento, terapêutica utilizada e as devidas observações quando 

necessário; 

1.4. Relatar na passagem de plantão usuários que não receberam 

atendimento com as justificativas conforme os riscos dos mesmos; 

Datar, assinar e carimbar passagem de plantão. 

Acionar profissional de acordo com os critérios por ele estabelecido. 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 
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Luvas de procedimento. 

4. EPI 

4.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

5. QUANDO EXECUTAR  

5.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

6.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.2. Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

6.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  
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Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 

7. HISTORICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão Itens revisados 

   

 

OBJETIVO 

1.5. Orientar o atendimento fonoaudiológico preconizando o quadro clínico 

dos usuários e tendo como objetivo qualidade e eficiência no atendimento. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) Adulto; 

1.6. Clínica Médica; 

1.7. Clínica Cirúrgica. 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica 

2.4. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 
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Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, 

estado de alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

Avaliar o usuário quanto: 

Função de deglutição; 

Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras 

específicas para cada caso; 

Descartar as luvas no lixeira de acordo com o tipo de resíduo; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Água; 

7.2.  Espessante para líquido; 

7.3.  Seringa; 

7.4.  Espátula; 

7.5.  Colher plástica descartável; 

7.6.  Copo plástico descartável; 

7.7.  Estetoscópio; 

7.8.  Paquímetro. 

8. EPI 

8.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para cada usuário. 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

9. QUANDO EXECUTAR  

9.1. Diariamente. 

REGISTROS 
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FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

10.2. Não se aplica. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

10.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

           Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012. 

ANEXO 

Não se aplica 
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11. HISTORICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão Itens revisados 
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OBJETIVO 

1.1. Orientar os procedimentos necessários para reintrodução de dieta via 

oral e retirada de via alternativa de alimentação. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I) adulta 

1.2. Clínica Médica  

1.3. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica; 

2.4. SNE- Sonda Nasoenteral; 

2.5. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, 

estado de alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

4.1. Avaliar o usuário quanto: 

Função de deglutição; 

Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA; 

Posicionar o leito em postura adequada para oferta do alimento (45 a 90 graus); 

Oferecer as dietas e monitorar sinais clínicos de penetração laríngea e/ou 

aspiração laringotraqueal; 

Em caso de possibilidade de reintrodução de dieta, programar dietas assistidas 

pelo Fonoaudiólogo; 

Orientar acompanhante quanto a oferecer a dieta aos poucos. 
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Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras 

específicas para cada caso; 

Descartar as luvas no lixo adequado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

Aguardar 24 horas de manutenção de oferta via oral total (alimento e água) para 

solicitar retirada de SNE. 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 

Luvas de procedimento. 

5. EPI 

5.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário. 

6. RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

7. QUANDO EXECUTAR  

7.1. Diariamente. 

8. REGISTRO: 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

9. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

9.1. Não se aplica 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática 

baseada em evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified 

evans blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in 
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cases of known aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, 

AP.; et al. Implicações da traqueostomia na comunicação e na 

deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, 

julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º 

Ed. Rio de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat 

Assessment Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev 

Soc. Portuguesa de Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente 

com disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da 

melhor via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

            Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono 

ed.2012.  

11. ANEXO 

Não se aplica 

12. HISTORICO DE REVISÃO 

Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 
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13.   APROVAÇÃO 

 

 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia na utilização do espelho laríngeo, a fim de promover 

ativação da sensibilidade do terço inferior do arco palatoglosso, auxiliando no 

tratamento da disfagia. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

2.5. Clínica Médica  

2.6. Clínica Cirúrgica 

2.7. Pronto Atendimento 

3. DEFINIÇÕES  

3.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

3.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

3.3. CC: Clínica Cirúrgica 

3.4. P.A.: Pronto Atendimento 

3.5. SMO: Sistema Motor Oral 

3.6. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Avaliar o usuário quanto: 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Identificar critérios para utilizar espelho laríngeo: 

12.1.1. Usuário portadores de disfagia moderada ou grave; 

12.1.2. Usuário não apresentando reflexo de Pilar palatino; 

Ultilizar o espelho laríngeo: 
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Usuário de preferência com cabeceira elevada a 45 graus; 

Diminuir a temperatura da extremidade ovalada do do espelho em um copo com 

água gelada fazendo assim estimulação térmica por meio de toques gelados no 

terço inferior do arco palatoglosso; 

Repetir o procedimento  cinco vezes de cada lado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

O fonoaudiólogo deverá encaminhar o espelho laríngeo à CME em um saco plástico 

para realização da desinfecção do aparelho pela CME 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

12.2. Água; 

12.3.  Copo descartável; 

12.4.  Seringa; 

12.5.  Espessante para líquido; 

12.6.  Corante azul; 

13. EPI 

13.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

14. QUANDO EXECUTAR  

14.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

15. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

15.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3512 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

15.2. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 

16. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão 1.3.4.1.1.1 Itens revisados 
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1. OBJETIVO 

1.1. Padronizar o uso do corante alimentício azul na avaliação fonoaudiológica para 

identificar se há presença de broncoaspiração de saliva e de alimentos em consistências e 

volumes variados de pacientes traqueostomizados a beira leito. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Em todas as áreas onde estiverem internados pacientes com traqueostomia. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. A avaliação clínica da deglutição realizada pelo fonoaudiólogo envolve análise do 

histórico da disfunção da deglutição, estado geral do paciente, investigação dos órgãos 

fonoarticulatórios (OFA), avaliação da biodinâmica da deglutição e sua relação com a 

respiração e fonação.  

3.2. Através dos sinais e sintomas o fonoaudiólogo identifica a disfagia bem como a presença 

ou ausência de aspiração laringotraqueal. Quando mesmo após avaliação clínica ainda 

existam dúvidas quanto à presença ou ausência de aspiração traqueal de saliva e/ou 

alimentos é indicado outro procedimento complementar.  

3.3. A avaliação objetiva da deglutição é realizada através dos exames de 

videofluoroscopia e nasofibroscopia. Porém, são métodos caros, demandam maior tempo, 

necessitam da locomoção do paciente e são expostos a radiação ionizante e/ou desconforto, 

muitas vezes contraindicados devido a gravidade.  

3.4. Entre os procedimentos complementares para auxiliar na investigação da função da 

deglutição, o Blue Dye Test (BDT) também chamado de Teste do Corante Azul é o mais 

indicado, pois auxilia na triagem e avaliação clínica. É um teste considerado de fácil 

aplicação, porém é importante realizar o protocolo de forma ininterrupta para evitar falsos 

positivos e falsos negativos na análise dos resultados. Ressalta-se ainda a necessidade de se 

conhecer sua versão modificada, o Blue Dye Test Modificado (BDT-M) e os possíveis equívocos 

de análise relacionados ao teste.  

3.5. O BDT consiste em aplicar 4 gotas de corante alimentício de cor azul na cavidade oral 

do paciente de 4 em 4 horas, durante 48 horas consecutivas para avaliar a deglutição, 
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verificando a presença ou não de aspiração traqueal. O paciente deverá deglutir após 

aplicação do corante e deverá ser realizada a aspiração endotraqueal imediata pelo 

fonoaudiólogo e ao longo do dia pelos demais profissionais habilitados da equipe 

multiprofissional (fisioterapeuta, enfermeiro e fonoaudiólogo).  

3.6. O BDT-M é realizado após um resultado negativo do BDT. Neste procedimento o 

alimento é corado com corante alimentício de cor azul e ofertado para o paciente em ambas 

consistências e seguindo os mesmos procedimentos do BDT de aspiração e duração de 48 

horas.  

3.7. A Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia realizou publicação 

oficialmente através do Conselho Federal de Fonoaudiologia, contemplando o teste como um 

procedimento fonoaudiológico.  

3.8. O BDT foi descrito em 1973 para ser aplicado em pacientes traqueostomizados com o 

objetivo de avaliar a deglutição, que consistia no gotejamento de 4 gotas de azul de metileno 

no dorso da língua do paciente. A composição química do azul de metileno e do corante 

alimentício é diferente. Identificaram benefícios no uso do corante de alimentício ao invés de 

metileno por este ser mais aderente na mucosa traqueal.  

3.9. Vários estudos publicados a partir de 2000 alertaram sobre a toxicidade relacionada 

ao uso do azul de metileno em dieta enteral para avaliação de complicações pulmonares 

por aspiração de alimentos. É importante ressaltar que o uso do azul de metileno em 

procedimentos fonoaudiológicos não é recomendado pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia devido sua toxicidade e ao risco elevado de provocar choque anafilático em 

pacientes renais.    

3.10. Alguns estudos apontam alterações também no uso do corante azul alimentício para 

grupos específicos de doentes, porém referem complicações cuja administração do corante 

excederam 5 a 10ml. A quantidade administrada para uso no BDT é pequena quando 

comparada a estes valores (1-3ml), porém a ASHA (American Speech language Hearing 

Association) recomenda que este teste não seja realizado em pacientes com risco de 

complicações conforme citado nos critérios de exclusão. A ASHA recomenda a discussão com 

a equipe médica antes de realizar o procedimento e caso optem por realizar, deve ser 

realizado com máxima condição de higiene e com materiais estéreis para evitar 

contaminações.  

3.11. Ressalta-se que o fonoaudiólogo especialista em disfagia é capaz de identificar, 

através da avaliação clínica, fatores preditores de disfagia e, em conjunto com a equipe 
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multidisciplinar, identificar episódios de broncoaspiração de saliva e de alimentos sem, 

necessariamente, realizar o BDT e  BDT-M, tornando-o uma ferramenta de auxílio e 

complemento da avaliação fonoaudiológica, quando necessário.  

3.12. Resultados esperados: 

3.12.1. Positivo (+): Presença de secreção corada de azul durante aspiração traqueal é 

indicativo de aspiração de saliva/alimento apresentando risco de broncoaspiração. Paciente 

diagnosticado com Disfagia Orofaríngea.  

3.12.2. Negativo (-): Ausência de secreção corada de azul pela cânula de traqueostomia em 

nenhuma aspiração ao longo das 48 horas de aplicação do protocolo é sugestivo de 

deglutição normal de saliva/alimento. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O profissional nesse momento deve estar com os EPIS, touca, máscara (usar o tipo de 

máscara de acordo com o tipo de precaução estabelecida para o usuário) e óculos de 

proteção em uso;  

4.2. Reunir o material e levar ao quarto e/ou próximo ao paciente;  

4.3. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS;  

4.4. Calçar as luvas e vestir capote de procedimento;  

4.5. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante;  

4.6. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;  

4.7. Elevar a cabeceira do leito a 90º; 

4.8. Verificar e monitorar os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e Saturação de Oxigênio (SpO2);  

4.9. Proceder à higiene brônquica por meio da aspiração traqueal caso necessário; caso 

precise, calças luvas próprias para tal procedimento (luva estéril);  

4.10. Corar a cavidade oral do paciente com 4 gotas do corante alimentício azul por meio 

de seringa ou colher. Não ministrar o corante direto do vidro para a cavidade oral para não 

contaminar o vidro todo;  

4.11. Realizar oclusão digital da traqueostomia e solicitar ao paciente deglutir a saliva, 

observar se há alteração na ausculta cervical e/ou se sua qualidade vocal fica molhada, ou 
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seja, indicativa de estase de saliva ou secreção em laringe e pedir para tossir/limpar/raspar 

a garganta (Caso o paciente não tolere oclusão digital, somente realizar aspiração após 

deglutir);  

4.12. Realizar nova aspiração traqueal após a deglutição;  

4.13. Observar se há presença ou ausência imediata de secreção corada de azul;  

4.14. Reaplicar o teste a cada 4 horas por 2 dias (48 horas) consecutivos caso não saia 

secreção corada de azul imediatamente;  

4.15. Caso saia coloração azulada imediatamente, suspender o procedimento. Nesse caso o 

teste é positivo.  

4.16. Retirar EPIS e proceder com o descarte corretamente;  

4.17. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS; 

4.18. Para o BDT-M realizar os mesmos procedimentos citados acima, porém ao invés de 

corar a cavidade oral do paciente, será corado, com corante alimentício azul, o alimento em 

várias consistências e ofertado para o paciente, após, seguir os mesmos procedimentos 

realizados no BDT. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Corante alimentício de cor azul;  

5.2. Seringa (preferencialmente de 3ml);  

5.3. Oxímetro;  

5.4. Estetoscópio; 

5.5. Luvas estéril;  

5.6. Sonda de aspiração traqueal;  

5.7. Soro fisiológico;  

5.8. Espessante alimentício;  

5.9. Água potável; 

5.10. Alimentos em consistências variadas conforme indicação fonoaudiológica; 

6. EPI 
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6.1. Touca;  

6.2. Luvas;  

6.3. Máscara (usar o tipo de máscara de acordo com o tipo de precaução estabelecida para 

o usuário);  

6.4. Capote de procedimento;  

6.5. Óculos de proteção;  

6.6. Luvas estéril; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Fonoaudiólogo 

8. QUANDO EXECUTAR  

8.1. O procedimento será executado conforme os critérios de inclusão e exclusão. 

8.1.1. Critérios de inclusão: 

8.1.1.1. Aqueles pacientes avaliados pelo fonoaudiólogo e mesmo assim deixam dúvidas 

quanto a broncoaspiração na avaliação clínica.  

8.1.1.2. Pacientes que fazem uso de traqueostomia;  

8.1.1.3. Pacientes com cuff desinsuflado por tempo igual ou maior que 24 horas. Caso seja 

realizado o BDT no mesmo instante que desinsuflar o cuff, pode ocorrer o chamado “falso 

positivo”, pois devido ausência de passagem de ar por via aérea superior, há diminuição da 

sensibilidade da região, ocasionando um resultado “positivo”. Após esse tempo com cuff 

desinsuflado haverá melhora da sensibilidade, ocasionando diminuição ou até ausência da 

broncoaspiração. Para pacientes que não conseguem permanecer com cuff desinsuflado 

proceder com desmame de cuff, se mesmo assim não for possível o desmame, deixar cuff 

semi-desinsuflado por 24h e após esse período, realizar o BDT;  

8.1.1.4. Pacientes em Ventilação Mecânica (VM) e sem previsão de retirada a curto prazo, 

sendo necessário observo protocolo de desmame difícil. Para estes, deixar cuff semi-

desinsuflado e o fisioterapeuta irá realizar as modificações necessárias na ventilação.  

8.1.1.5. Para o BDT-M estão incluídos aqueles pacientes que realizaram o protocolo de BDT 

e obteve resultado negativo. 
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8.1.2. Critérios e exclusão: 

8.1.2.1. Estão excluídos do procedimento aqueles pacientes que na avaliação clínica 

fonoaudiológica já se identificou a broncoaspiração;  

8.1.2.2. Pacientes que não fazem uso da traqueostomia; 

8.1.2.3. Para o BDT-M estão excluídos aqueles pacientes que passaram pelo BDT e o 

resultado foi positivo;  

8.1.2.4. Estão excluídos desse procedimento aqueles pacientes que se enquadram no grupo 

de risco para o uso do corante azul conforme a ASHA. São eles: 

8.1.2.4.1. Pacientes com aumento da permeabilidade gastrointestinal;  

8.1.2.4.2. Pacientes com Sepse ou choque séptico;  

8.1.2.4.3. Pacientes com queimaduras;  

8.1.2.4.4. Traumatismo;  

8.1.2.4.5. Falência renal;  

8.1.2.4.6. Intervenções cirúrgicas esofágicas e/ou gastrointestinais;  

8.1.2.4.7. Doença celíaca e doença inflamatória intestinal;  

8.1.2.4.8. Alergias à corantes. 

  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros serão realizados a partir do protocolo de avaliação fonoaudiológica, na 

evolução multiprofissional e ambos devem ser anexados no prontuário do paciente. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 
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Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

ANAMNESE 

AVALIAÇÃO 

 EXECUTANTE: Dieime Darck Pimentel da Silva Emissão: 

09/09/21 

 

Objetivo: Descrever e padronizar os procedimentos realizados pela 
Fonoaudiologia aos pacientes atendidos no hospital , promovendo e otimizando o 
acesso. 

 

 

 

Recursos necessários:  

 

Anamnese Fonoaudiológica 

Abaixador de língua 

Luvas 

Aparelho de Otoemissões  

Otoscópio 

Agogô 

Teste de Linguagem 
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Jogos e materiais lúdicos 

Materiais de papelaria 

 

Etapas do Processo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração:  

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

1.5 NUTRIÇÃO 

 

1.5.1.1 PARÂMETROS DIETÉTICOS 

História dietética:  

Investigar alergias alimentares 

Dificuldades de ingestão alimentar (mastigação, deglutição, inapetência, entre 

outros) utilizando recordatórios ou inquéritos de frequência alimentares 

(importante, pois a ingestão alimentar pode estar modificada de acordo com os 

ciclos de tratamento), isso permite analisar qualitativa e quantitativamente a 

ingestão alimentar do indivíduo. 

O método dietético é usado para: 

Avaliar a ingestão alimentar (qualidade e quantidade) 

Identificar hábitos alimentares e características da alimentação 

Contribuir na elaboração da hipótese diagnóstica do estado nutricional 
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Auxiliar no planejamento do cuidado nutricional. 

Podemos utilizar os seguintes métodos dietéticos: 

Recordatórios (podem fornecer dados detalhados e requer somente a memória 

curta do paciente) 

Questionários de frequência alimentar (fornecem análise qualitativa, ou mesmo 

sem quantitativa, da ingestão alimentar de determinado indivíduo ou grupo) 

Diários (durante certo período de tempo, geralmente de 1 a 7 dias, o paciente 

registra a ingestão alimentar). 

Com a triagem nutricional é possível identificar pacientes com possível risco 

nutricional e desnutrição para uma intervenção nutricional mais efetiva e precoce. 

1.5.1.2 TRIAGEM NUTRICIONAL 

Possibilita identificar o risco nutricional dos pacientes adultos internos com 

exceção de gestantes de risco habitual internadas para parto, e pacientes críticos 

(unidades semi-intensivas) uma vez que que já estão em risco nutricional. 

Realizar triagem em até 72 horas após admissão. 

Disponibilizar a triagem no prontuário eletrônico do paciente, possibilitando ações 

imediatas de intervenção nutricional, contribuindo com a redução da 

morbimortalidade dos pacientes e reduzindo a média de permanência hospitalar. 

NRS – Nutritional Risk Screening 2002 

Fase inicial 

IMC < 20,5 Kg/m²?                                     (  ) SIM        (  )NÃO 

Perda de peso nos últimos 3 meses?        (  ) SIM        (  )NÃO 

Redução da ingestão na ultima semana?  (  ) SIM        (  )NÃO 

Saúde gravemente comprometida?           (  ) SIM        (  )NÃO 

Em caso de uma resposta ( ) Sim a qualquer pergunta da triagem inicial, a triagem final 

deverá ser utilizada. 

Se a resposta for ( ) Não a todas as perguntas da triagem inicial, o paciente deverá ser 

triado de 7 em 7 dias até a alta hospitalar. 

Estado Nutricional Pontos Gravidade da doença Pontos 

( ) 50 a 75 % das necessidades 

energéticas 

(  ) Perda de peso > 5% em 3 

meses. 

 

1 

Leve 

( )Complicações Agudas de 

Doenças Crônicas 

(  ) DPOC 

 

1 

Leve 
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(  ) HD (hemodiálise) 

(  ) Câncer 

(  ) Perda de peso > 5% em 2 

meses. 

(  ) IMC 18,5 – 20,5 Kg/m² 

( ) 25 a 50% das necessidades 

energéticas 

 

2 

moderada 

(  ) AVC 

(  ) BCP Severa 

( ) Cirurgia no TGI ou 

abdominais 

(  ) Infecções Graves 

 

2 

Moderada 

(  ) Perda de peso > 5% em 1 

mês 

(  ) perda de peso > 15% em 

3 meses 

(  ) IMC < 18,5 Kg/m² 

(  ) < 25% das necessidades 

energéticas 

 

3 

Grave 

(  ) Neurocirurgia 

(  ) TMO 

(  ) UTI (Apache >10) 

 

3 

Grave 

 

Triagem Final 

A quantificação da dieta ingerida é feita em quartis (entre 50%-75%, 25%-50% e 0%-

25%).  

Classifica-se o estado nutricional e a gravidade da doença de acordo com as 

pontuações. 

 

Fase Final: 
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Alteração do estado Nutricional: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Gravidade da doença: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Idade superior a 70 anos: 

( ) Ausente – 0        (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Ao final, soma-se os pontos obtidos relacionados ao estado nutricional de e gravidade da 

doença, aos pacientes acima de 70 anos acrescentar 1 ponto ao total. Após classifica-se o 

paciente em:  

           >=3   Com risco nutricional                        <3    Sem risco nutricional 

Os que apresentarem escore que indique risco nutricional deverão ser acompanhados e 

avaliados diariamente. 

Os que não apresentarem risco deverão ser triados novamente após 7 dias. 

Indicador: Número absoluto de pacientes internos/número de pacientes triados  

1.5.1.3 Avaliação Antropométrica 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS: 

Visam estimar a massa corporal total, a massa magra e a massa gorda (adiposa). 

Utiliza-se de: peso, altura, pregas cutâneas e circunferências = o conjunto delas é chamada 

de MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

Peso corpóreo 

É a somatória de todos os componentes corporais (água, minerais, gordura, músculo, ossos) e 

reflete o equilíbrio protéico-energético do indivíduo, ou seja, seu estado nutricional. 

Segundo os modelos teóricos, pode ser representado em modelos multicompartimentais e 

bicompartimentais. Nossa matéria irá trabalhar com o modelo bicompartimental, que divide 

o peso total em gorduras totais (tecido adiposo) e massa livre de gordura. 

Massa de gordura: todos os lipídeos extraídos do tecido adiposo e outros tecidos do corpo. 

Massa livre de gordura: toda a massa corporal subtraída da massa de gordura. 

Massa magra: representa toda a massa corporal magra, com acréscimo de pequenas 

quantidades de gordura (lipídeos essenciais). 

Peso Atual ou Real 

Deve ser obtido em uma balança calibrada de plataforma ou eletrônica, sendo que o 

indivíduo deverá posicionar-se em pé, no centro da balança, com o peso corporal igualmente 

distribuído entre os pés, com as roupas leves e preferencialmente sem sapatos. 

Peso habitual ou usual 
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O peso habitual é utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e 

em casos de impossibilidade de medir o peso atual, sendo auto-referido pelo indivíduo 

avaliado. (Peso que o paciente refere que costuma ter). 

Peso ideal ou desejável 

PESO IDEAL, segundo IMC: 

É definido em função de alguns parâmetros como idade, biótipo, sexo e altura. Pode ser 

calculado a partir do Índice de Massa Corporal (IMC) médio proposto pela FAO (1985) 

utilizando-se a fórmula: 

 

Onde: 

- IMC médio para homens = 

22 kg/m2 

- IMC médio para mulheres = 21 kg/m2 

PESO IDEAL, segundo biótipo: 

O peso ideal também pode ser calculado considerando-se o sexo, biótipo e altura (cm). Esse 

valor será expresso em uma faixa numérica.  

Para tal, o indivíduo deve ser classificado em: 

BREVILÍNEO: indivíduo com tórax largo e membros curtos. 

NORMOLÍNEO: indivíduo com harmonia entre o tamanho do tórax e dos membros 

LONGILÍNEO: indivíduo com musculatura e tecido subcutâneo escasso sendo, em geral, alto e 

esguio. 

Tabela 1. Tabela para cálculo de peso teórico segundo o Biótipo. 

BIÓTIPO           Homens                                         Mulheres 

                         Variação                                         Variação 

Brevelíneo    h-100 até (h-100) -5%                   (h-100)-5% até (h-100)-10% 

Normolíneo (h-100) -5% até (h-100) -10%         (h-100)-10% até (h-100)-15 

Longilíneo   (h-100)-10% até (h-100)-15%         (h-100)-15% até (h-100)-20%                              

*Onde h é igual a altura do indivíduo em cm. 

PESO AJUSTADO, segundo Aspen (1998): 

Para cálculo do peso ideal devemos calcular primeiro a % de adequação do peso atual 

segundo o peso ideal, de acordo com a fórmulas proposta por Blackburn, et al. (1977). 

1º passo: Calcular o Percentual do Peso Atual em Relação ao Peso Ideal 

% de peso corporal ideal = peso atual   x  100 

                                            peso ideal 

PI = Altura2 (m) X IMC médio 
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2º passo: Classificar o resultado encontrado 

Tabela 2. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual do peso ideal. 

Percentual                                         Classificação 

>120% Obesidade 

111% a 120% Sobrepeso 

90%-110%                                         Eutrófico 

80%-89%                                           Baixo peso grau I 

70%-79%                                           Baixo peso grau II 

< 69%                                                Baixo peso grau III 

3º passo: Se os pacientes forem classificados fora da eutrofia, ou seja valores < 90% e > 

110%, deve-se calcular o peso ajustado já que o peso ajustado é o que melhor se 

correlaciona com a massa metabolicamente ativa desses indivíduos. 

 

PERDA DE PESO GRAVE: 

Associada com o aumento da taxa de morbidade e mortalidade dos pacientes. 

Percentual de Perda de Peso Recente 

Correlação com morbidade e mortalidade inclui o tempo no qual ocorreu a alteração do 

peso. 

Grau de severidade de perda de peso. 

% de mudança ponderal recente = (peso usual - peso atual) x 100 

                                                                   Peso usual 

Tabela 3. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual de mudança de peso. 

TEMPO                       PERDA DE PESO        PERDA DE PESO 

SIGNIFICATIVA (%)          SEVERA (%) 

1 semana                             1-2                             > 2 

1 mês                                  5                            > 5 

3 meses                              7,5                         > 7,5 

Peso ajustado = (P.A. -  P.I.) x 0,25 + P.I. 

Onde: P.A. = peso atual 

P.I. = peso ideal 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3530 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

6 meses                              10                             > 10 

ASPEN (1993) 

ATENÇÃO: 

NA PRESENÇA DE EDEMA E ASCITE 

OBESOS COM RÁPIDA PERDA DE PESO 

MUDANÇAS NA INGESTÃO DE SÓDIO 

CRESCIMENTO TUMORAL MACIÇO 

EDEMA X PESO 

Tabela 4. Estimativa de Peso Corporal em pacientes com Edema 

EDEMA                      LOCALIZAÇÃO        EXCESSO DE PESO 

HÍDRICO 

+                              Tornozelo                        1 kg 

++                             Joelho                           3 a 4 kg 

+++                           Base da coxa                 5 a 6kg 

++++                         Anasarca                      10 a 12 kg 

GRAU DE ASCITE         PESO ASCÍTICO      EDEMA PERIFÉRICO 

                   Leve                         2,2kg                                   1 kg 

               Moderada                     6,0 kg                                  5 kg 

                  Grave                      14,00 kg                                10 kg 

Esta tabela citada acima (4) fornece uma estimativa para o peso real de pacientes 

edemaciados, permitindo o cálculo do peso seco. 

Circunferência do Braço (CB) 

Para a obtenção dessa medida, o braço deve estar flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90º.  

Deve-se identificar e sinalizar o ponto médio entre o acrômio e o olécrano. Depois, pedir que 

a pessoa fique com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada para 

a coxa.  

Contornar o braço com uma fita flexível no ponto marcado de forma ajustada evitando 

compreensão da pele ou folga.  

O resultado obtido é comparado aos valores de referência do NHANES I (National Health 

Nutrition Examination Survey) demonstrado no quadro de percentis por Frisancho. 

Adequação da CB(%): CB obtida(cm) x100  CB percentil 50 

Classificação da Adequação de CB por percentil 
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Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 

 

Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 
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ALTURA 

É um termo que pode ser utilizado tanto para o comprimento quanto para a altura. Crianças 

menores de 2 anos: são medidas deitadas, caracterizando-se o comprimento; adultos e 

aquelas com mais de 2 anos de idade: são medidas em pé, caracterizando o que pode ser 

definido como altura. 

A estatura deve ser medida utilizando-se um estadiômetro ou antropômetro (de haste móvel 

ou fixa), e um infantômetro (crianças). 

Técnicas de aferição de altura: 

O paciente deve estar descalço e ter o peso igualmente distribuído entre os pés, os braços 

estendidos ao longo do corpo e calcanhares juntos, tocando a haste vertical do estadiômetro.  

A cabeça fica ereta, com os olhos fixos para frente ou no plano horizontal. 

Pacientes acamados, idosos ou deficientes físicos: a altura pode ser estimada por meio da 

altura do joelho, extensão dos braços e altura recumbente. 

Estimativa de altura, por meio da altura do joelho: 

É feita com o paciente em posição supina, formando um ângulo de 90º com o joelho 

(ESQUERDO) e tornozelo.  

A régua deve ser posicionada no nível da base do calcanhar e a sua outra extremidade 

deve estar localizada na cabeça da fíbula.  

É necessário a idade em anos, o sexo e a altura do joelho em centímetros, para se utilizar as 

equações de Chumlea: 

Homens = 64,19 – (0,04 x idade) + (2,02 x altura do joelho em cm). 

Mulheres = 84,88 – (0,24 x idade) + (1,83 x altura do joelho em cm). 

Estimativa de altura, por meio da extensão dos braços: 

Os braços devem ficar estendidos formando um ângulo de 90º com o corpo. 

Mede-se a distância entre os dedos médios das mãos utilizando-se uma fita métrica flexível. 

A medida obtida corresponde à estimativa de estatura do indivíduo. 

Estimativa de altura, por meio da estatura recumbente: 

O paciente deve estar em posição supina com linha de visão para o teto, no plano horizontal.  

No lençol são marcados os pontos referentes ao topo da cabeça e base do pé, e depois 

medida a distância entre esses pontos com auxílio de fita graduada. 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

O Índice de Massa Corporal (IMC), ou índice de Quetelet, é um índice simples de 

peso/estatura utilizado para classificação do estado nutricional. 

TÉCNICAS: 
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É necessário dividir o peso, em quilogramas (kg), pela estatura, em metros (m), elevada ao 

quadrado, resultando em um valor expresso em kg/ m2. 

IMC = Peso (kg) =   _______ kg/m2 

         Estatura (m2) 

TABELA 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGUNDO O IMC 

(OMS, 1995 e 1997) 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 16 Magreza grau III 

16 a 16,9 Magreza grau II 

17 a 18,4 Magreza grau I 

18,5 a 24,9 Eutrofia 

25 a 29,9 Sobrepeso 

30 a 34,9 Obesidade grau I 

35 a 39,9 Obesidade grau II 

> 40 Obesidade grau III 

  

Avaliação antropométrica no idoso (a partir de 60 anos). 

Por ser um grupo que apresenta as necessidades metabólicas aumentadas e a depleção de 

massa magra acentuada os parâmetros de corte do IMC são diferentes dos utilizados para 

população adulta. 

Classificação do IMC Pacientes hospitalizados 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 22 Desnutrição 

22 a 27 Eutrofia 

>27 Obesidade 
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Deve-se calcular o Peso Ajustável para Idosos com IMC superior a 27 kg/m2. 

Pideal = E2 x 27 se Idade ≥ 60 anos 

Investigação bioquímica 

Local 

 

Sinais associados à desnutrição Possível deficiência ou 

doença 

Cabelo Perda do brilho natural, seco; fino e 

esparso; sinal de bandeira; 

despigmentado; fácil de arrancar sem 

dor. 

Kwashiorkor e, menos 

comum, marasmo 

Olhos 

 

Cegueira noturna 

Manchas de Bitot, xerose conjuntival e 

córnea 

Ceratomalácia 

Inflamação conjuntival 

Vermelhidão e fissuras nos epicantos 

Defeito no campo da retina. 

Vitamina A, zinco 

Vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, 

piridoxinaVitamina E 

Boca 

 

Estomatite angular, queilose 

Língua inflamada 

Língua magenta (púrpura) 

Fissura na língua 

Atrofia das papilas 

Redução da sensibilidade ao sabor 

Hemorragia gengival 

Perda do esmalte do dente 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina 

Ácido nicotínico, ácido 

fólico, 

riboflavina, vitamina B12, 

piridoxina e ferro 

Riboflavina 

Niacina 

Riboflavina, niacina, ferro 

Zinco 

Vitamina C, riboflavina 

Flúor, zinco 
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Glândulas 

 

Aumento da tireóide 

Aumento da paratireoide. 

Iodo 

Inanição. 

Pele 

 

Xerose, hiperqueratose folicular 

Petéquias 

Hiperpigmentação 

Palidez 

Seborreia nasolabial 

Dermatose vulvar e escrotal 

Dermatose descamativa 

Pelagra 

Machuca facilmente 

Vitamina A 

Vitamina C 

Niacina 

Ferro, vitamina B12, folato 

Riboflavina, Ac. graxos 

essenciais 

Riboflavina 

Kwashiorkor 

Ácido nicotínico 

Vitamina K ou vitamina C 

Unhas Quebradiças, rugosas, coiloníquas Ferro 

Tecido 

subcutâneo 

 

Edema 

 

Gordura abaixo do normal 

Kwashiorkor 

Inanição, marasmo 

Tórax Fraqueza do músculo respiratório Proteína, fósforo 

Sistema 

gastrointestinal 

Hepatoesplenomegalia. Kwashiorkor. 

Sistema 

Músculo-

esquelético 

 

Desgaste muscular 

Ossos do crânio frágeis, fossa 

frontoparietal 

Alargamento epifisário, persistência da 

abertura da fontanela anterior e perna 

em X 

Rosário raquítico 

Frouxidão das panturrilhas 

Inanição 

Kwashiorkor 

Vitamina D 

Vitamina D ou vitamina C 

Tiamina 

Sistema nervoso 

 

Alteração psicomotora Kwashiorkor 

Tiamina, vitamina B12 
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Perda do senso vibratório, do senso de 

posição e da capacidade de contração 

do punho; fraqueza motora; parestesia 

Demência 

Neuropatia periférica 

Tetania 

Desorientação aguda 

Niacina, vitamina B12, 

tiamina tiamina, piridoxina, 

vitamina E 

Cálcio, magnésio 

Fósforo, niacina 

Sistema 

cardiovascular 

Aumento do coração, taquicardia Tiamina 

 

Necessidades calóricas 

Cálculo do gasto energético total (GET) 

O cálculo do GET é feito de forma indireta e individualizada mediante a equação de HARRIS 

& BENEDICT, ajustada, de acordo com a patologia, pelos fatores de atividade e lesão 

adaptados de LONG et al. 

Gasto energético basal (Equação de Harris & Benedict) 

Homem: 66,47 + (13,75 x peso) + (5,00 x altura) – (6,75 x idade) 

Mulher: 655,09 + (9,56 x peso) + (1,84 x altura) – (4,67 x idade) 

Peso = kg / altura = cm / idade = anos 

Fator atividade 

Acamado = 1,2 Acamado + móvel = 1,25 Deambulando = 1,3 

 

 

 

Paciente não complicado 1,00 Infecção grave 1,3 

P.O Pequeno 1,02 Pancreatite 1,3-1,8 

Fator térmico 

38ºC 1,1 

40ºC 1,3 

41ºC 1,4 
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P.O. Médio 1,0 Insuficiência Renal aguda 1,3 

P.O. Grande 1,10-1,25 Insuficiência cardíaca 1,3-1,5 

Fratura 1,1 Insuficiência hepática 1,1,55 

Sepse 1,2-1,8 Desnutrição grave 1,5 

Peritonite 1,2-1,5 Doença cardiopulmonar 0,8-1,0 

Multitrauma(reabilitação) 1,5 Doença cardiopulmonar c/ 

cirurgia 

1,3- 1,55 

Multitrauma + Sepse 1,6 Transplante de fígado 1,2- 1,5 

Queimadura 30-50% 

1,7 

DM 1,1 

Queimadura 50-70% 

1,8 

DPOC 1,2 

Queimadura 70-90% 

20, 

SIDA 1,45 

Câncer 1,1-1,45 Hepatopatias 1,2 

Jejum ou inanição 1,2- 1,3 Renais em hemodiálise 1,2 

Pequeno trauma de tecido 1,14-1,37 Neurológicos e coma 1,15- 1,20 

Fraturas múltiplas 1,2-1,35 TCE 1,40 

Cirurgia cardíaca 1,2 Crhon em atividade 3,0 

SIC 1,45 Retocolite 1,3- 1,6 

 

SCQ = superfície corporal queimada 

DM = diabetes mellitus 

DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica 

SIDA = síndrome da imunodeficiência adquirida 
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TCE = trauma cranioencefalico 

SIC = síndrome do intestino curto / P.O. = pós-operatório. 

Necessidades calóricas 

KCAL POR KG DE PESO 

X = kcal x Peso 

X = kcal ÷ Peso 

Recomendações kcal/kg peso kcal 

Hipocalórica 20 – 25 

Normocalórica 25 – 35 

Hipercalórica 35 – 45 

Hipercalórica 35 – 45 

Fonte: Lílian Cuppari, 2005 

AMPUTADOS 

Cálculo de Peso Anterior à Amputação 

Peso anterior à amputação =               Peso atual x 100 

                                                 100 - Porcentagem de amputação 

Porcentagem do Peso Corporal contribuído por partes específicas do corpo 

Parte Corpora Porcentagem da amputação 

Tronco s/membros 50,0 

Mão 0,7 

Antebraço com mão 2,3 

Antebraço sem mão 1,6 

Parte superior do braço 2,7 

Braço inteiro 5,0 
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Pé 1,5 

Parte inferior da perna com pé 5,9 

Parte inferior da perna sem pé 4,4 

Coxa 10,1 

Perna inteira 16,0 

   Fonte: Osterkamp, 1995 

Cálculo para Peso corrigido 

Peso corrigido = Peso antes da amputação (100 - % de amputação) 

                                                                 100 

Cálculo do IMC Real, segundo fórmula de Tzamaloukas e cols. (1994). 

IMC = Peso Corrigido = Altura (1- peso sem amputação – peso corrigido) 

                                                       Peso antes da amputação 

1.5.1.4 Necessidades proteicas 

Um aporte proteico adequado é necessário para a síntese de proteínas para defesa e 

recuperação celular, poupar massa corporal magra e redução do nível de catabolismo da 

proteína endógena para neoglicogênese. 

Pacientes sem estresse metabólico 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico 1,5 – 2,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico em sepse 1,7 – 2,0 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica em diálise 1,0 – 1,2 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica sem diálise 0,6 – 1,0 g/kg/dia. 

Insuficiência hepática com encefalopatia hepática grau III e IV 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

GESTANTES 

A Partir da identificação do peso e da altura pré-gestacionais, pode-se calcular o índice de 

massa corpórea e estabelecer a previsão de ganho de peso total para a gestação, de 

acordo com a “National Academy of Sciences”. 

Tabela 

Ganho de peso total esperado para a gestação de acordo com o IMC. 
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IMC (Peso Pré-gestacional) Classificação Ganho de Peso Total Esperado 

19,8-26kg /m²gestação Peso normal 15 a 16 kg até o final da gestação 

26-29 kg/m² Sobrepeso 7 a 15,5 kg até o final da gestação 

Acima de 29 kg/m² Obesidade Menos de 6 kg 

Fonte: Kravosec (1991). 

Nota- Quando a idade gestacional é desconhecida, recomenda-se que a mãe adquira um 

mínimo de 1 kg mensal durante o segundo e o terceiro trimestres (Kravosec (1991). 

Triagem Nutricional para Crianças 

Para realizar a triagem Nutricional utiliza-se a ferramenta STRONGkids (HUSENTRYT ET 

AL.,2013) pois possibilita triar os pacientes pediátricos identificando os de risco nutricional 

com facilidade. 

A triagem será realizada em até 48 h após a internação e alcançara a faixa etária entre 1 

mês e 18 anos de idade 

Questionário para triagem 

Existe alguma doença com risco de desnutrição ou previsão de cirurgia de grande porte?           

( ) Sim = 02 pontos          ( ) Não = 00 pontos 

O paciente apresenta algum sinal que sugere estado nutricional precário quando avaliado 

de forma subjetiva?                                              

( ) Sim = 01 ponto            ( ) Não = 00 pontos 

Alguma desta situação está presente? 

( ) Diarreia excessiva (> 5 episódios/dia) e ou vômitos (> 3 episódios/dia) 

( ) Redução da ingestão oral nos últimos 5 dias 

( ) Intervenção nutricional previa 

( ) Ingestão oral insuficiente por motivo de  dor 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 

Ocorreu perda ou ganho de peso insuficiente (em crianças menores de 1 ano) durante a 

última semana ou mês? 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 
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Classificação: 

( ) Alto risco: 4-5 pontos 

( ) Médio risco: 1-3 pontos 

( ) Baixo risco: 0 ponto 

Escore Risco Conduta 

4-5 pontos. Alto risco Consultar especialista para diagnostico nutricional 

completo, intervenção nutricional e acompanhamento. 

Avaliar a adequação da dietoterapia. 

1-3 pontos. Médio Risco Considerar intervenção nutricional.                 Realizar 

pesagem duas vezes por semana e reavaliar risco 

nutricional uma vez por semana. Se julgar necessário 

consultar um especialista para diagnóstico completo. 

0 pontos. Baixo Risco Não há necessidade de intervenção nutricional checar 

peso e avaliar risco semanalmente. 

 

1.5.1.5 Situações de risco Nutricional 

Anorexia nervosa 

Queimados 

Pneumopatias (bronquiolite, pneumonia, displasia broncopulmonar) 

Doença celíaca 

Fibrose cística 

Doença cardíaca crônica Doença infecciosa (AIDS, leishmaniose, varicela, síndrome pertussis, 

meningite, tuberculose); 

Prematuridade/imaturidade (corrigir idade para 6 meses) 

Câncer Doença hepática crônica 

Doença renal crônica 

Pancreatite 

Síndrome de má absorção intestinal 

Doença muscular 

Doença metabólica 

Trauma 
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Doença neurológica (paralisia cerebral, epilepsia); 

Previsão de cirurgia de grande porte; 

Farmacodermia não especificado (classificado pelo médico); 

1.5.1.6 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS 

 

Os índices antropométricos mais amplamente usados, recomendados pela OMS e adotados 

pelo Ministério da Saúde para a avaliação do estado nutricional de crianças, são: 

Peso-para-idade (P/I): Expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da 

criança.  

É o índice utilizado para a avaliação do estado nutricional, contemplado na Caderneta de 

Saúde da Criança, principalmente para avaliação do baixo peso. 

Essa avaliação é muito adequada para o acompanhamento do ganho de peso e reflete a 

situação global da criança; porém, não diferencia o comprometimento nutricional atual ou 

agudo dos pregressos ou crônicos.  

Por isso, é importante complementar a avaliação com outro índice antropométrico. 

Peso-para-estatura (P/E): Este índice dispensa a informação da idade; expressa a harmonia 

entre as dimensões de massa corporal e estatura. 

É utilizado tanto para identificar o emagrecimento da criança, como o excesso de peso. 

Estatura-para-idade (E/I): Expressa o crescimento linear da criança.  

É o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento 

da criança.  

É considerado o indicador mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população. 

Terapia Nutricional Enteral 

 A nutrição enteral será via de escolha quando: 

Não for possível se alimentar por via oral. 

A ingesta alimentar via oral for insuficiente menor que 60%. 

Paciente desnutrido e em situação de alto catabolismo. 

 

TGI íntegro e funcionante 

Lesões de SNC com a deglutição comprometida 

Pacientes desnutridos ou em risco nutricional 

Caquexia cardíaca, câncer 
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Ingestão via oral inadequada (anorexia, depressão) 

Anormalidades funcionais do intestino 

 Estados hipercatabólicos (queimados e infecção grave) 

Pré e pós-operatório que houver necessidade 

Obstrução esofágica, disfagia avançada 

 

Obstrução intestinal mecânica  

Pancreatite aguda grave 

Íleo paralítico grave com distensão intestinal 

Fístulas intestinais de alto débito (> 500 mL/dia) 

Síndrome do Intestino Curto 

Refluxo gastroesofágico intenso 

Isquemia gastrointestinal 

Doença terminal 

Hemorragia gastrointestinal severa 

Instabilidade hemodinâmica 

 

Tubo introduzido pelo nariz ou boca (<4-6 semanas) 

Nasogástrica/Orogástrica 

Características: 

Mais fisiológica (manutenção das funções gástricas) 

Permite maiores volumes de dieta 

Permite rápida progressão da dieta 

Fácil posicionamento da sonda (confirmação RX) 

Boa aceitação de fórmulas hiperosmolares 

Maior risco de saída acidental (tosse, vômito) 

 Nasoentérica/Oroentérica,nasoduodenal/oroduodenal, nasojejunal/orojejunal 

Características: 

Indicada para pacientes com distúrbios gástricos, refluxo e vômitos 

Persistentes. 
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Introduzidas com auxílio de endoscopia 

Menor risco de aspiração e saída acidental da sonda 

Requer dietas normo ou hipoosmolares 

Ostomias: tubo introduzido cirurgicamente ou via endoscópica pela parede intestinal (>6 

semanas) - Gastrostomia – Jejunostomia 

Características:  

Permite sondas com calibres maiores  

Menor risco de aspiração  

Aspecto social  

Baixo índice de complicações (deslocamento, obstrução, ulceração) 

Métodos de administração  

Bolus 

Administração da dieta com auxílio de seringa  

Método deve ser utilizado com muito rigor para evitar transtornos digestivos devido a uma 

administração rápida demais  

Infusão de 100-350 ml de dieta  

Infusão a cada 2 a 6 horas. 

Intermitente 

Administração da dieta pela força da gravidade 

Volume de 50 a 500ml de dieta administrada por gotejamento a cada 3 a 6 horas. 

Cálculo de gotejamento: 

(Gotas/minuto): Gotejamento = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎 / 3 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

1ml=20 

Gotas 

 Início da terapia nutricional= 50 - 60 gotas/minuto  

 Paciente adaptado= até 120 gotas/minuto 

Exame: 

Antes de iniciar a dieta o posicionamento da sonda deve ser confirmado pelo médico por 

meio de exame de RAIO X, e /ou aspiração do conteúdo gástrico. 

Gotejamento: 

O gotejamento da dieta enteral sempre deverá ser iniciado por 20 ml h, para prevenir a 

incidência de síndrome da realimentação como:   
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Náuseas, distensão abdominal, diarreias entre outros com ressalva dos pacientes que já 

chegarem na unidade e uso de dieta enteral e com gotejamento já atingido superior a 20 ml 

a cada 22 h livre dos sintomas acima descritos. 

Progressão da dieta enteral em BIC 

1º dia 20 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

2º dia 30 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

3º dia 40 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

4º dia 50 ml/h: xxxx ml a cada 22 h 

Validade da dieta enteral  

Trocar a dieta enteral a cada 24 h, ou em caso de apresentar irregularidades na consistência 

ou embalagem. 

Controle de qualidade 

Antes da administração, a fórmula enteral deve ser submetida a controles físicos: inspeção 

visual (precipitados, separação de fases, alteração da cor) 

Verificar a precisão das informações constantes no rótulo  

Rotulagem 

No rótulo, devem constar as seguintes informações:  

Nome do paciente, número do leito, número do prontuário, volume total, velocidade de 

administração, via de acesso, data e hora do início da infusão, prazo de validade, nome de 

responsável. 

Uso de antibiótico 

Verificar com o farmacêutico se há possibilidade de a diarreia ter origem pelo fármaco ou 

por interação droga x nutriente, e relatar em prontuário. 

Colonização por bactérias enteropatogênicas 

Manter gotejamento trófico 

Alteração na flora colônica 

Manter gotejamento trófico 

Hiperosmolalidade 

Verificar a possibilidade de escolha de uma nova formula 

Velocidade de infusão da dieta 

Reduzir o gotejamento em casos que não apresentem boa aceitação. 

Medicamentos hiperosmolares 

Solicitar avaliação do farmacêutico junto com o responsável médico. 
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Na ausência de calorimetria indireta, sugere-se que uma equação preditiva baseada no peso 

(25-30 kcal/kg/d) deve ser aplicada rotineiramente para determinar os requisitos de 

energia. 

Sugere-se uma avaliação frequente da adequação da oferta de proteína. As necessidades 

de proteínas sugeridas são de 1,2-2,0 g/kg de peso corporal atual por dia e, provavelmente, 

pode ser ainda mais elevada em pacientes grandes queimados ou politraumatizados. 

Recomenda-se que a terapia de suporte nutricional enteral deve ser iniciada dentro de 24 - 

48 horas no paciente crítico que é incapaz de manter a ingestão voluntária. 

 

Em caso de Anorexia: 

Fracionar as refeições de 3 em 3 h ou de 2 em 2 h e oferece-las em pequenas porções 

Fazer de 4 a 6 refeições por dia 

Utilizar as preparações de formas variadas e coloridas afim de estimular o paladar 

Utilizar ervas e especiarias para estimular o paladar através das características sensoriais 

Fazer pequenas caminhadas para estimular o apetite 

Propiciar um ambiente agradável para realização das refeições, livre de ruídos, mesa bem-

posta, musica calma 

Aumentar o consumo de alimentos ricos em proteínas; carnes, leites e derivados, ovos e boas 

fontes calóricas como: pães e massas integrais e óleos vegetais. 

Em caso de náuseas e vômitos: 

Manter a cabeceira elevada ao fazer as refeições e 30 min após 

Mastigar bem devagar 

Evitar o consumo de alimentos gordurosos 

Evitar alimentos que lhe causem algum desconforto 

Evitar ingerir líquidos durante as refeições 

Não presenciar a preparação dos alimentos 

Dar preferência as preparações frias ou geladas como sucos, picolés, sorvetes, frapês 

Fracionar a ingestão de líquidos, várias vezes ao dia e em pequenas quantidades 

Consumir alimentos de rápida digestão como: torradas, bolachas de agua e sal, biscoitos de 

polvilho, chás, caldos e sopas, purês entre outros. 

Em caso de neutropenia: 

Evitar o consumo de alimentos crus como 

Frutas e verduras crus 
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Carnes cruas e/ou malpassadas, peixes crus e/ou malpassados, frutos do mar 

Ovos crus ou com gema mole 

Preferir alimentos cozidos ou industrializados 

Se utilizar alimentos crus, deixar em imersão de hipoclorito por 15 a 20 minutos e lava-las 

em agua corrente 

Quando houver liberação de frutas cruas consumir preferencialmente as de casca grossa 

como melancia, abacate, laranja, melão e manga. 

Em casos de anemia: 

Dar preferência a proteína de origem animal como; Fígado e carnes 

Vegetais verde escuros, como couve, brócolis 

Conciliar a ingestão de fontes vegetais com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C como 

as frutas cítricas, laranja, abacaxi, limão 

Evitar ingerir na mesma refeição alimentos que diminuem a absorção do ferro: leite e 

derivados, chá preto, café, farelo de trigo, chocolate e alimentos. 

Obstipação: 

Manter a hidratação 

Consumir alimentos com propriedades laxativas como preparações com farinhas integrais, 

farelos e grão integrais 

Frutas laxativas como laranja, ameixa, figo, mexerica, manga, kiwi, uva e mamão 

Frutas secas como: ameixa, uva-passa e damasco 

Consumir diariamente leguminosas como feijão grão de bico, ervilha e lentilha 

Dar preferência as verduras cruas como folhosos crus 

Evitar o consumo de doces e bebidas açucaradas. 

Em caso de mucosite ou estomatite: 

Evitar o consumo alimentos ácidos, picantes, crocantes, duros, cortantes ou que possam 

machucar a mucosa 

Evitar o consumo de alimentos com altas temperaturas extremas (muito quente ou muito fria) 

Evitar o consumo de bebidas gaseificadas como refrigerantes e aguas com gás e restringir o 

consumo de bebidas alcoólicas 

Evitar o consumo de alimentos ácidas como: Pimentas, condimentados, frutas cítricas (limão, 

abacaxi, maracujá, kiwi, morango e tangerina) 

Preferir alimentos de consistência macia, pastosa ou líquida, como sucos, cremes, mingaus, 

purês e frapês 

Fracionar as refeições de 2 em 2 h 
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Se necessário, incluir complemento nutricional hipercalórico e hiperprotéico. 

Orientações para gastrite: 

Alimentos com alto teor de gordura 

Frutas cítricas (laranja, abacaxi, limão, morango, tangerina, uva, damasco, pêssego, cereja e 

kiwi) 

Temperos: Vinagre, pimenta, molho inglês, massa de tomate, molhos industrializados, ketchup, 

mostarda, caldos concentrados, molho tártaro 

Condimentos: pimenta do reino, pimenta malagueta e cravo da índia 

Ingerir líquidos durante as refeições 

Embutidos: Linguiça, salsicha, mortadela, presunto, bacon 

Enlatados e em conservas 

Carnes gordas 

Feijão e outras leguminosas 

Fruas oleaginosas: nozes, avelã, amêndoas, castanha do caju e do Pará 

Café, chá preto, mate e chocolate 

Bebidas alcoólicas e refrigerantes 

Doces concentrados 

Goma de mascar. 

Suplementos Artesanais 

Durante o tratamento oncológico alguns pacientes podem perder peso e apresentar mais 

dificuldade para recuperá-lo devido à inapetência, alguns desconfortos gastrointestinais 

pertinentes ao tratamento. 

Dessa forma, uma estratégia para ganhar ou manter seu peso é consumir alimentos e 

preparações hipercalóricas e hiperprotéico, nutricionalmente completas e saborosas. 

Aliado a estratégias de suplementação, também é muito importante fracionar sua 

alimentação em cinco a seis refeições ao dia (café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia), o que leva à melhora do estado nutricional, manutenção ou 

recuperação do peso, diminuição de complicações relacionadas aos efeitos adversos dos 

tratamentos com consequente melhoria do desempenho e de sua tolerância. 

Com esse intuito, foram elaboradas receitas nutritivas para incrementar o seu lanche. 

 

1.5.1.6.6.1 Vitamina de frutas vermelhas 

Ingredientes:  

Leite de cereais – 1 xícara 
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Morangos – 10 unidades 

Azeite de nozes – 1 colher de sobremesa 

Flocos de quinoa – 2 colheres de sopa 

Ameixa – 1 unidade 

9.9.1.2. Substituição: Leite de vaca – 1 xícara 

Morangos – 10 unidades 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Farinha de Aveia – 2 colheres de sopa (cozinhar a farinha de aveia no leite) Goiaba 

vermelha – 1 unidade 

Modo de preparo: Cozinhe a quinoa/ farinha de aveia no leite.  

Misture todos os ingredientes no liquidificador. Bater. 

1.5.1.6.6.2 Milk-shake de chocolate 

9.9.2.1. Ingredientes: 

Clara cozida – 1 unidade 

Mingau de leite de soja – 1 xícara 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 

Leite de soja – 1 xícara 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Substituição:  

Sorvete de creme – 1 bola 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o azeite de 

macadâmia. Decore com o azeite. 

1.5.1.6.6.3 Creme de papaia 

9.9.3.1. Ingredientes: 

Mamão papaia – ½ unidade 

Sorvete de creme – 1 bola 

Granola – 1 colher de sopa 

Substituição:  

Mamão papaya – ½ unidade 
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Mingau de quinoa – 3 colheres de sopa 

Manteiga amolecida – 1 colher de sobremesa. 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva 

Curau de leite de coco 

 Ingredientes:  

Milho verde – 1 lata sem soro 

Água – 1 xícara 

Leite condensado – ½ lata 

Mucilon de milho – 1 colher de sopa 

Leite de coco – 1 xícara 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata no liquidificador o milho e a água e coe. Em uma panela coloque 

todos os ingredientes, menos o leite condensado. Quando a preparação estiver cremosa, 

acrescente o leite condensado e o azeite de macadâmia. 
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Protocolo - POP.010 NUTRIÇÃO - MAPA NUTRICIONAL   

1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as prescrições dietéticas dos pacientes, possibilitar a mensuração 

quantitativa das preparações diárias a serem distribuídas, assegurar e diferenciação entre 

os tipos de dietoterapia e seus respectivos usuários. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Setor de Nutrição e beira leito em todos os setores de internação. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Dietoterapia: Tratamento por meio de dieta. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, é preenchido por meio de 

consulta via prontuário físico e eletrônico, onde são coletadas as seguintes informações: nome 

completo, data de nascimento, prescrição dietética, número do leito e enfermaria onde se 

encontra o paciente. 

4.2. Após a confecção do mapa o responsável irá durante visita nos leitos confirmar as 

informações anteriormente adquiridas, verificar se há alguma alteração ou fator que 

influencie na aceitação da dieta como: preferencias regionais ou culturais, uso de aparelhos 

ortodônticos ou próteses, ausências de próteses entre outros. Se forem identificados fatores 

que diminuam a aceitação da dieta, cabe a nutricionista e equipe de nutrição acrescentar as 

informações ao mapa. 

4.3. Quando forem identificados fatores que diminuam a aceitação da dieta, cabe ao 

nutricionista e equipe de nutrição acrescentar as informações necessárias ao FOR.180.CNT 

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, após preenchimento, é encaminhado à área de 

produção antecedente a cada refeição, para que sejam confeccionadas as dietas assim como 

descritas, levando em consideração a prescrição dietética, idade e as individualidades de 

cada usuário identificado durante visita em leito. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Mapa 

5.2. Prancheta 
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5.3. Caneta 

6. EPI 

6.1. Mascara, que varia de acordo com as precauções de cada enfermaria. 

7. RESPONSABILIDADE  

7.1. Equipe de nutrição da unidade: na descrição detalhada das atividades. 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Diariamente anteriormente as refeições. 

9. REGISTRO 

9.1. FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Caso não haja como imprimir o FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

REFEIÇÕES. 

10.1.1. Ação: O mapa nutricional deve ser preenchido manualmente com as principais 

informações; nome completo, data de nascimento e dieta prescrita. 

10.2 NC: Em caso de homônimos  

10.2.1 Ação: Acrescentar o nome completo da mãe. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. A confecção do mapa nutricional possibilita assegurar a distribuição correta da 

dietoterapia prescrita para cada usuário, assim como quantificar o número de refeições a 

serem confeccionadas e distribuídas. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Não se aplica. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3554 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

Data da revisão 
Nº da 

revisão 
1.5.1.7.1.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass.emissor Ass.  aprovador 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3555 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3556 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

 

1.5.3.1 Protocolo - DI.005.DT REGIMENTO DA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL.  

 

A Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) tem por objetivo atuar 

na execução, inspeção e avaliação permanente em todas as etapas de boas 

práticas que devem ser observadas para a aplicação da Terapia Nutricional 

Enteral, nos distúrbios nutricionais (agudos e crônicos) associados a maior 

morbimortalidade, tempo de internação e ocorrência de complicações. 

1.5.3.1.1.1 AÇÃO DA COMISSÃO 

Resultará em indicadores para avaliar e gerenciar quanto à qualidade da 

terapia nutricional.  

 

 

1.1.1. 01 Representante da Nutrição; 

1.1.2. 01 Representante da Farmácia; 

1.1.3. 01 Representante Médico; 

1.1.4. 01 Representante da Enfermagem; 

1.1.5. 01 Representante do Serviço Social. 

 

Os membros desta comissão poderão ser substituídos em qualquer tempo, 

mediante justificativa escrita. A ausência de um membro em três reuniões 

consecutivas sem justificativa ou ainda seis reuniões não consecutivas sem 

justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.  
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6. ATRIBUIÇÕES 

6.1. São atribuições do farmacêutico 

6.1.1. Avaliar a formulação das prescrições médicas e dietéticas quanto à 

compatibilidade físico-química droga-nutriente e nutriente-nutriente;  

6.1.2. Adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, a NE industrializada, quando 

estas atribuições, por razões técnicas ou operacionais, não forem de responsabilidade 

do nutricionista; 

6.1.3. Participar de estudos de fármaco-vigilância com base em análise de reações 

adversas e interações droga-nutrientes e nutrientes-nutrientes, a partir do perfil 

farmacoterapêutico registrado;  

6.1.4. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e 

de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores; 

6.2. São atribuições do enfermeiro 
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6.2.1. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal quanto à utilização e 

controle da TN; 

6.2.2. Preparar o usuário, o material e o local para o acesso enteral; quando houver; 

6.2.3. Prescrever os cuidados de enfermagem na TN, em nível hospitalar, ambulatorial 

e domiciliar; 

6.2.4. Proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou transpilórica; 

assegurar a manutenção da via de administração; receber a NE e assegurar a sua 

conservação até a completa administração; proceder à inspeção visual da NE antes de 

sua administração;  

6.2.5. Avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de 

assepsia, de acordo com as BPANE da RDC/Anvisa n.º 63 de 6/7/2000 as 

informações contidas no rótulo, confrontando-as com a prescrição; 

6.2.6. Assegurar a infusão do volume prescrito da NE, através do controle rigoroso 

do gotejamento, de preferência com o uso de bomba de infusão; 

6.2.7. Detectar, registrar e comunicar à EMTN e/ou o médico responsável pelo 

paciente as intercorrências de qualquer ordem técnica e/ou administrativa; 

6.2.8. Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração 

e à evolução do paciente quanto aos sinais vitais, tolerância do volume proposto, 

diarreia e outros que se fizerem necessários; 

6.2.9. Garantir a troca da sonda enteral, com base em procedimentos pré-

estabelecidos; 

6.2.10. Participar e promover atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores; 

6.2.11. Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionados à TN, 

visando à segurança do paciente; 

6.2.12. Participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição 

de equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da TN; 

6.2.13. Assegurar que qualquer outra droga e/ou nutrientes prescritos sejam 

administrados no mesmo envase da NE, conforme procedimentos pré-estabelecidos; 
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6.2.14. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, utilizando indicadores 

nutricionais subjetivos e objetivos, com base em protocolo pré-estabelecido, de forma a 

identificar o risco ou a deficiência nutricional; 

6.2.15. Fazer balanço hídrico do paciente em TN diariamente e informar a EMTN; 

6.3. São atribuições do nutricionista 

6.3.1. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, de forma a identificar 

o risco ou a deficiência nutricional; 

6.3.2. Elaborar a prescrição dietética com bases nas diretrizes estabelecidas na 

prescrição médica; 

6.3.3. Acompanhar a evolução nutricional do usuário em terapia de NE, independente 

do dispositivo de infusão, até a alta nutricional estabelecida pela EMTN; 

6.3.4. Adequar a prescrição em consenso com o médico, com base na evolução 

nutricional e tolerância digestiva apresentada pelo usuário; 

6.3.5. Garantir o registro claro e preciso de todas as informações relacionadas à 

evolução nutricional do usuário; 

6.3.6. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal, quanto à preparação e à 

utilização da NE prescrita para o período após a alta hospitalar; 

6.3.7. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores. 

6.4. São atribuições do médico 

6.4.1. Indicar e prescrever a TN; 

6.4.2. Estabelecer a via de acesso da NE;  

6.4.3. Assegurar o acesso ao trato gastrointestinal para a NE e estabelecer a melhor 

via; 

6.4.4. Orientar os pacientes e familiares ou o responsável legal quanto aos riscos e 

benefícios dos procedimentos de cateterização venosa e/ou entérica; 

6.4.5. Participar do desenvolvimento técnico e científico relacionado ao procedimento; 

garantir o registro da evolução e dos procedimentos médicos. 

6.5. São atribuições do Assistente Social 
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6.5.1. Encaminhar providências, e prestar orientação social ao usuário/grupo familiar 

ou responsável. 

6.5.2. Orientar usuário/ familiares e responsável em relação aos recursos disponíveis 

para requerimento da dieta nutricional estabelecida pela EMTN.  

6.5.3. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços junto a órgão da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades.  

6.5.4. Registrar evolução em sistema e prontuário, com via impressa, assinada e 

carimbada.  

8.7. São atribuições do Presidente 

8.7.1. Convocar e presidir as reuniões; 

8.7.2. Representar a Comissão junto a Diretoria da Instituição, ou indicar seu 

representante; 

8.7.3. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros; 

8.7.4. Fazer cumprir o Regimento. 

8.8. São atribuições da secretária 

8.8.1. Elaborar e divulgar cronograma de reuniões da comissão; 

8.8.2. Lavrar as atas de reuniões; 

8.8.3. Convocar os membros da comissão para reuniões conforme cronograma pré-

estabelecido; 

8.8.4. Organizar e manter o arquivo da comissão; 

8.8.5. Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço 

da secretaria. 

1.5.3.2 INDICADORES  

9.1. Frequência de remoção involuntária de sonda de dieta enteral: 

Fórmula: Nº de sondas obstruídas em pacientes em TNE X 100. 

 Nº total de pacientes/dia em TNE 

10. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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1.5.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - NORMAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

UNIDADE DE 

SAÚDE 
Manual de Normas e Rotinas 

Nutrição e Dietética 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 

O serviço funciona das 07h às 19h e das 19h às 07h (regime de plantão). 

Usuários da área/serviço 

Pacientes, médicos, funcionários e acompanhantes 

Normas 

Os funcionários deverão se apresentar no horário determinado pela instituição, 

devidamente higienizados (tomar banho antes de iniciar as atividades) e uniformizados 

para o serviço: farda, touca e sapato fechado; 

É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar as atividades, coçar 

o nariz, limpar as bancadas e equipamentos e após o uso do banheiro; 

É obrigatório o uso de luvas, toucas e máscaras descartáveis durante o preparo dos 

alimentos, tais como: saladas, lanches, manipulação de todos os alimentos e na 

distribuição das refeições; 

É vedado aos funcionários de sexo masculino o uso de barba e/ou bigode, assim como 

unhas limpas e cabelos cortados; 

Os funcionários do sexo feminino deverão manter unhas limpas, aparadas e sem uso de 

esmaltes, cabelos presos e em hipótese alguma usar adornos, tais como: anéis, 

pulseiras, brincos e/ou qualquer outro tipo de adorno; 

É proibido fumar nas dependências do setor de Nutrição e Dietética; Não falar, tossir, 

gritar, cantar ou espirrar sobre os alimentos; 

A  higienização  do  uniforme  é  responsabilidade  do  funcionário,  devendo  trocar  o  

mesmo  sempre  que necessário; 

É obrigatório o uso de luvas durante a produção e manuseio dos alimentos; 

É proibida a entrada de funcionários e/ou quaisquer outras pessoas, portando pacotes 
e/ou sacolas; 

Na ausência do funcionário para a jornada de trabalho, se for caso de doença, comunicar 

a chefia imediata e apresentar atestado médico no retorno às atividades; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3563 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

Toda troca de escala deverá ser comunicada a chefia imediata com antecedência; O 

nutricionista deverá visitar o paciente em seu leito logo após a admissão deste; 

As visitas subsequentes ao paciente deverão ser programadas de acordo com o quadro 

clínico deste; Toda dieta de paciente só poderá ser liberadas após verificação no 

prontuário das condições do mesmo; 

É proibida a entrada de qualquer tipo de alimento para o  paciente, salvo casos 

em que o médico, a enfermagem e a nutricionista estejam previamente de acordo; 

A refeição para paciente em observação no setor de emergência só será liberada após 

6h de permanência do mesmo no setor, salvo nos casos de crianças, idosos, menores, 

diabéticos e outros, após avaliação da nutricionista; 

O paciente será servido de seis refeições ao longo do dia: desjejum, colação, almoço, 

lanche, jantar e ceia; Somente terá direito às refeições (desjejum, almoço e jantar) 

o acompanhante que esteja acompanhando menores de 18 anos e/ou idosos acima de 

60 anos; 

Todos os funcionários do serviço de Nutrição e Dietética deverão manter sempre 

uma atitude cordial e urbana para com os pacientes e/ou seus acompanhantes; 

Dirigindo-se ao paciente o nutricionista e/ou copeiro deverá sempre tratá-lo pelo nome, 
estimular a aceitação da dieta oferecida e colocar-se à disposição do mesmo; 

As solicitações de troca de dietas e de componentes da mesma, somente serão atendidas 

se o paciente não estiver de dieta especial; 

O copeiro deverá sempre informar à nutricionista intercorrências relacionadas à dieta do 

paciente ( vômitos, diarreia, falta de apetite, rejeição a algum alimento, etc.); 

Em hipótese alguma o copeiro deverá ser indelicado ou entrar em discussão com o 

paciente e/ou acompanhantes. Quaisquer problemas dessa natureza deverão ser 

comunicados á nutricionista imediatamente para que a mesma possa resolvê-los; 
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Os mapas de dieta dos pacientes deverão ser verificados diariamente, conferindo o nome, 

leito e  dieta prescrita, para somente então, serem entregues na copa; 

As dietas especiais deverão ter atenção redobrada para que não falte nenhum item da mesma; 

O preparo das refeições dos pacientes deverá ser feito com atenção e cuidado, atentando 

para todas as observações, sobretudo, as preferências dos mesmos; 

A área da copa deverá estar sempre limpa, higienizada e arrumada, evitando o acumulo de 

quaisquer tipos de lixo e/ou restos de alimentos; 

Os utensílios não descartáveis, utilizados pelos pacientes, não deverão ficar muito tempo 

expostos nas enfermarias, portanto deverão ter prioridade na hora do recolhimento; 

As solicitações de pacientes e/ou acompanhantes feitas por telefone deverão ser anotadas e 

informado aos solicitantes da possibilidade de atendê-los o mais rápido possível, assim como 

comunicar as solicitações à nutricionista; 

Registrar no livro de ocorrências toda e qualquer ocorrência durante a jornada de trabalho; 

A entrega de alimentação aos pacientes que estão em isolamento deverá ser feita 

observando todos os cuidados, tais como: 

O copeiro deverá estar usando touca, máscara e luvas; 

A alimentação deverá ser servida em quentinhas descartáveis; 

Os utensílios tais como talhares e copos deverão ser descartáveis. 

O copeiro jamais deverá alimentar o paciente. Quando o paciente não estiver em condições 

de se alimentar sozinho e/ou o acompanhante não se encontrar no local, o copeiro deverá 

comunicar a enfermeira chefe da unidade de internação para que a mesma tome 

providências; 

O copeiro jamais deverá acordar o paciente para que este se alimente; 

Visando uma melhor aceitação da dieta por parte do paciente, os sucos deverão ser servidos 

ligeiramente gelados e as sopas e mingaus deverão ser servidos quentes; 

Os alimentos mornos ou frios somente deverão ser servidos aos pacientes quando suas 

condições assim exigem tais como: pacientes que fizeram cirurgias de garganta, nariz, etc.. 

Os cardápios são elaborados pelo nutricionista e obedecerão aos seguintes critérios: Os 

cardápios serão elaborados semanalmente; 

Ao término da última semana do mês, inicia-se a primeira semana do mês subseqüente com 

o cardápio da primeira semana do mês anterior; 

Os cardápios serão elaborados para atender a todos, apresentando variedade, buscando evitar 

a monotonia; A entrega das mercadorias do serviço de nutrição e dietética serão entregues 

de acordo com cronograma feito pela instituição, sempre às sextas-feiras; 

0s gêneros não entregues às sextas-feiras serão imediatamente cobrados no primeiro dia útil, 

para que seja feita a reposição dos mesmos; 
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A armazenagem dos gêneros recebidos deverá ser feita nos locais adequados para cada tipo 

de alimento e de acordo com as condições estruturais do local; 

Os gêneros alimentícios serão liberados diariamente para a cozinha de acordo com o cardápio 

e número de comensais; 

O funcionário responsável pela guarda dos gêneros alimentícios fará a liberação dos mesmos 

para a cozinha, sempre que possível, na presença da nutricionista 

Manter os alimentos sempre cobertos; 

Manter limpa a área de trabalho antes e depois da execução das tarefas; 

Nunca descongelar alimentos em temperatura ambiente, sobretudo as carnes que, antes da 

cocção, deverão descongelar dentro do refrigerador; 

Nunca misturar alimentos crus com os cozidos para evitar a contaminação cruzada; 

É obrigatório higienizar com água e sabão, os equipamentos e utensílios quando estes são 

utilizados no preparo de alimentos diferentes; 

Manter sempre limpos os panos de prato; Manter sempre fechado os recipientes de lixo; 

É obrigatório o uso de luvas descartáveis no manuseio de alimentos prontos, desfiando 

frango, preparo de sanduíches, etc.; 

A higienização da caixa de água deverá ser realizada a cada 6 meses, por empresa qualificada 

e que deverá apresentar certificado de garantia pelo serviço executado. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:
 Aprovaçã
o 

 
Assinatura do 

representante Data: 
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1.5.4.2 ROTINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - TAREFA: 

MONTAR BANDEJAS DE REFEIÇÕES 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.1 

Emissão 

 

TAREFA: MONTAR BANDEJAS DE REFEIÇÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir refeição servida conforme dieta indicada. 

Recursos Necessários 

Todos os utensílios e alimentos necessários à confecção das refeições. 

Atividades 

Remover todos os adornos; 

Colocar touca de proteção para o cabelo e máscara; 

Identificar o nome e leito do paciente na ficha de identificação da dieta para cada 

bandeja; Verificar a dieta de cada paciente; 

Porcionar o alimento na bandeja conforme manual da dieta; Distribuir talhares, 

sobremesa e copos de suco na bandeja; Colocar bandejas no carro de transporte. 

Cuidados 

Montar bandeja conforme dieta indicada. 

Ações em caso de não conformidade 

Se  algum  paciente  solicitar  alguma  alimentação  que  não  esteja  no  mapa  de  

dieta,  comunicar-se imediatamente com a nutricionista para que esta tome as devidas 

providências. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.3 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.2 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Assegurar que o refeitório mantenha-se limpo e higienizado antes e após as refeições 

servidas. 

Recursos Necessários 

Todos os materiais necessários para a execução da higienização. 

Atividades 

Limpar balcão térmico após a distribuição das refeições; Retirar cubas e limpá-las após a 

distribuição das refeições; 

Lavar e enxugar todos os utensílios utilizados no refeitório durante o desjejum com água, 

sabão detergente e depois friccioná-los com álcool a 70%; 

Limpar e arrumar as mesas do refeitório fazendo a reposição de material para o 

almoço (galheteiros, farinheira, paliteiro, etc.); 

Limpar as bancadas da cozinha onde são confeccionadas as dietas, com água, sabão 

detergente e depois passar álcool a 70%; 

Limpar as mesas do refeitório após a distribuição do almoço e recolher todo o material 

para guardar; Lavar a refresqueira; 

Lavar todos os utensílios utilizados no almoço com água, sabão detergente e friccioná-

los com álcool a 70%; 

Limpar as bancadas com água, sabão detergente e friccioná-las com álcool a 70%; Limpar 

os armários; 

Lavar as garrafas térmicas; 

Preparar toda a rampa, antes de distribuir o desjejum. 

Cuidados 

Lembrar-se sempre de passar álcool a 70% após as lavagens nos utensílios e bancadas de 

trabalho; Não se esquecer de lavar as garrafas térmicas; 
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Lembra-se sempre de ligar o balcão térmico antes de servir as refeições; Desligar o balcão 

térmico após a distribuição das refeições. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o balcão térmico e/ou a refresqueira apresentarem algum problema, informar a 

nutricionista para que a mesma tome providências; 

Se faltar algum material de reposição para as mesas do refeitório, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie a substituição. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.4 TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.3 

Emissão 

 

TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Agilizar o preparo das refeições. 

Recursos Necessários 

Todos os alimentos e utensílios necessários para o preparo das refeições. 

Atividades 

Lavar e cortar os temperos do dia e passar para o cozinheiro; Cortar os legumes do jantar 

do dia; 

Descascar os legumes do almoço do dia seguinte; Preparar saladas cruas e cozidas para o 

almoço; Catar feijão e colocá-lo de molho; 

Cuidados 

Ter agilidade no preparo dos temperos para ajudar o cozinheiro; Não se esquecer de 

colocar o feijão de molho. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum ingrediente para a confecção das saladas, informar a nutricionista 

para que a mesma providencie a entrega. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.5 TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.4 

Emissão 

 

TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Cozinheira. 

Resultados esperados 

Garantir a qualidade e quantidades adequadas das refeições para funcionários e pacientes 

da instituição. 

Recursos Necessários 

Alimentos, bancadas, panelas, mapa de dieta, cardápio e demais utensílios para o 

preparo de refeições. 

Atividades 

Verificar o cardápio do almoço ou jantar; Verificar o cardápio do dia para os pacientes; 

Conferir o número de dietas programadas; 

Conferir o material liberado pelo estoque para a confecção das refeições; Conferir as 

carnes e informar a nutricionista; 

Preparar as refeições; 

Fazer o pré preparo das carnes para o dia seguinte. 

Cuidados 

Ter atenção ao verificar o cardápio dos pacientes para não preparar a dieta errada; Ter 

atenção ao conferir as carnes para que não falte; 

Não esquecer-se de deixar as carnes do dia seguinte pré-preparada. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar qualquer ingrediente para a confecção das refeições do dia, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie a reposição; 

Toda e qualquer intercorrência e/ou alteração no cardápio do dia, comunicar a 

nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.6 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.5 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Utensílios devidamente higienizados. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido neutro, álcool a 70%, esponja, pano de limpeza descartável, luvas 

de borracha, avental impermeável e utensílios (pratos, talhares, bandejas, jarras, facas, 

peneiras, etc.) 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’S necessários para a realização da tarefa; Retirar o excesso de 

sujeiras; 

Umedecer a esponja em solução detergente; 

Iniciar a lavagem utilizando água corrente, dispondo os utensílios já ensaboados de modo 

organizado; 

Enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente e demais resíduos, 

fechando a torneira a cada interrupção da operação de enxágüe para iniciar um novo 

lote; 

Prosseguir sucessivamente, trabalhando em lotes para o uso racional da água; Fazer a 

desinfecção, utilizando álcool a 70% na forma líquida; 

Deixar secar naturalmente. 

Cuidados 

Controlar o tempo necessário para a ação dos produtos; Assegurar corretamente a 

utilização dos EPI’s. 

Ações em caso de não conformidade 
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Caso ocorra a falta de qualquer recurso necessário a realização da atividade, comunicar 

à nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.7 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.6 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Cozinheiros. 

Resultados esperados 

Fogões devidamente higienizados e sem incrustações. 

Recursos Necessários 

Desengordurante, esponja de aço, espátula, pano de limpeza descartável, avental 

impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, vaselina, pia com cuba profunda. 

Atividades 

Diária: 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Raspar as 

incrustações; 

Aplicar produto desengordurante puro, com a ajuda de uma esponja apropriada (fibraço), 

com permanência de 10 minutos; 

Retirar as incrustações com fibraço; 

Retirar totalmente o produto com pano descartável úmido; Lavar o pano em água 

corrente; 

Repetir a operação até a total retirada do produto; Deixar secar naturalmente; 

Aplicar vaselina com auxilio de pano descartável seco. Queimadores e grelhas (semanal): 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Desmontar as peças 

móveis; 

Imergir as peças em solução de água morna com produto desincrustante, com 

permanência mínima de 30 minutos; 

Retirar incrustações com fibraço e espátula; Enxaguar; 

Secar com pano seco; Colocar de volta no fogão. 
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Cuidados 

Verificar o estado de conservação dos estrados; 

Verificar sempre se há presença de sujidade nos estrados; Assegurar o uso correto dos 

EPI’s; 

Controlar tempo necessário para a ação dos produtos. 

Ações em caso de não conformidade 

Caso haja estrados quebrados providenciar a substituição dos mesmos; 

Na ausência de algum recurso necessário a realização da tarefa, comunicar à 

nutricionista; Caso haja presença de sujeiras nos estrados após a higienização, repetir a 

operação. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.8 TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.7 

Emissão 

 

TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Nutricionista e auxiliares de cozinha. 

Resultados esperados 

Mercadorias adquiridas dentro dos padrões higiênico-sanitários, recebidas em 

conformidade com os preços cotados pelo setor de compras. 

Recursos Necessários 

Balança, contentores, caneta ou lápis, prancheta e luvas. 

Atividades 

Verificar se o veículo de entrega está em condições adequadas de higiene e conservação; 

Verificar se os entregadores estão adequadamente uniformizados; 

Retirar a mercadoria da embalagem original, como caixas de papelão ou madeira, para 

ser acondicionada em contentores de polietileno; 

Verificar as características sensoriais do produto (cor, odor, textura); Verificar data de 

validade, embalagem limpa e íntegra; 

Conferir peso e/ou quantidade de acordo com a nota fiscal. 

Cuidados 

Caso haja mais de um fornecedor aguardando, a ordem de recebimento deve dar a 

seguinte preferência: Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados; 

Alimentos perecíveis congelados; 

Alimentos perecíveis em temperatura ambiente; Alimentos não perecíveis; 

Ficar atento ao receber os gêneros alimentícios, sobretudo, quanto à qualidade dos 

mesmos; Ficar atento quanto ao prazo de validade dos gêneros alimentícios que estão 

sendo recebidos; Atenção quanto ao acondicionamento dos gêneros alimentícios 

(recipiente e local correto). 
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Ações em caso de não conformidade 

Caso ocorra atraso na entrega, desvio da qualidade, inadequação no transporte e 

manuseio do material por parte do fornecedor, providenciar reclamação, por escrito ou 

por telefone, junto ao fornecedor. 

Devolver os produtos enlatados que estejam amassados, com vazamento e⁄ou 

apresentando ferrugem no seu exterior; 

Devolver todos os produtos que não apresentem cor e textura adequadas, assim como 

a integridade da embalagem inadequada; 

Devolver  todos  os  produtos  que  estejam  com  peso  e⁄ou  prazo  de  validade  fora  

das  especificações solicitadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.9 TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS A SECO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.8 

Emissão 

 

TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Almoxarife e auxiliar de almoxarife. 

Resultados esperados 

Gêneros alimentícios armazenados obedecendo as normas da legislação quanto ao 

controle de prazo de validade, controle de temperatura e armazenamento isolados de 
produtos de outra natureza. 

Recursos Necessários 

Local fresco, ventilado e iluminado, estrados e prateleiras. 

Atividades 

Receber a mercadoria; 

Retirar os produtos das caixas; 

Organizá-los nas prateleiras obedecendo ao método PEPS (primeiro que entra, primeiro 

que sai); 

Organizar os alimentos industrializados afastados dos grãos e cereais para evitar a 

infestação por insetos a estes associados. 

Cuidados 

Os alimentos não devem ser armazenados juntos a produtos químicos; O material 

descartável deve ser mantido separado dos demais produtos; 

Os alimentos devem ser colocados em estrados e jamais em contato direto com o piso; 

Os estrados devem ter altura mínima de 25 cm do chão com afastamento de 50 cm da 

parede. 
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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 

Data: 
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1.5.4.10 TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS 

PERECÍVEIS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.9 

Emissão 

 

TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS PERECÍVEIS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Garantir que os gêneros alimentícios estejam acondicionados em local e de forma 

correta. 

Recursos Necessários 

Freezer, geladeira e planilha de registro e temperatura. 

Atividades 

Identificar e embalar as carnes corretamente; Armazenar as carnes nos freezers; 

Armazenar as polpas de frutas nos congeladores das geladeiras localizadas na cozinha e 

no estoque; 

Armazenar os hortifrutes nas geladeiras, colocando a maior parte em caixas de 

polietileno no estoque, em temperatura ambiente; 

Armazenar os frios (queijo, presunto e hambúrguer) no congelador da geladeira do 

estoque; 

Cuidados 

Controlar diariamente as temperaturas das geladeiras e freezers e registrá-las em 

planilha apropriada. 

Ações em caso de não conformidade 

Não guardar os alimentos em caixas de papelão. 

Responsável pela elaboração: 

Aprovação 
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Responsável pela aprovação: Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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1.5.4.11 TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.10 

Emissão 

 

TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar que todos os alimentos folhosos sejam devidamente higienizados antes do seu preparo. 

Recursos Necessários 

Alimentos folhosos, água, vinagre e/ou hipoclorito, colher e depósito plástico. 

Atividades 

Lavar os folhosos em água corrente; 

Colocar os folhosos de molho dentro de um recipiente plástico, numa mistura sanitizante (1 colher de 

sopa de vinagre para um litro de água e/ou 3 gotas de hipoclorito para um litro de água); 

Retirar os folhosos da mistura sanitizante, após 15 minutos. 

Cuidados 

Nunca iniciar o preparo de pratos com alimentos folhosos, sem antes lavá-los e deixá-los de molho 

em mistura sanificante. 

Ações em caso de não conformidade 

Se não tiver vinagre e/ou hipoclorito, comunicar a nutricionista para as providências sejam tomadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

Representante 

Data: 
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1.5.4.12 TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE 

ALIMENTOS ENLATADOS 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.11 

Emissão 

 

TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ENLATADOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Garantir que os alimentos enlatados sejam lavados e acondicionados em local e de forma correta. 

Recursos Necessários 

Enlatados, água, pia, recipientes plásticos e geladeira. 

Atividades 

Abrir os alimentos enlatados; 

Retirar os alimentos da embalagem original; Lavar os alimentos em água corrente; 

Armazenar os alimentos em recipientes plásticos com tampa; Guardar os recipientes na geladeira. 

Cuidados 

Não utilizar alimentos enlatados sem antes lavá-los; 

Não se esquecer de guardar sob refrigeração os alimentos enlatados, após a lavagem dos mesmos. 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber que alguma lata está danificada e/ou amassada, não fazer uso destes alimentos e 

informar imediatamente a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.12 

Emissão 

 

TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir a distribuição das refeições para funcionários e pacientes da instituição. 

Recursos Necessários 

Balcão térmico e cubas. 

Atividades 

Ligar balcão térmico; 

Receber da cozinheira os alimentos preparados para a distribuição (almoço/jantar); Colocar dentro 

das cubas os alimentos recebidos da cozinheira; 

Manter as cubas em banho-maria, aquecidas em temperatura adequada até o momento da distribuição 

das refeições. 

Cuidados 

Não se esquecer de ligar balcão térmico com antecedência. 

Manter aquecidas as cubas com os alimentos que serão distribuídos (almoço/jantar). 

Ações em caso de não conformidade 

Se o balcão térmico apresentar algum problema, comunicar à nutricionista imediatamente para 

que as providências sejam tomadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.13 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.13 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir a limpeza e higienização do balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Recursos Necessários 

Água, sabão detergente, pano limpo, cubas, balcão, equipamentos e utensílios do refeitório. 

Atividades 

Desligar o balcão térmico; Retirar as cubas; 

Trocar a água do banho-maria do balcão; Limpar o balcão térmico; 

Lavar com água e sabão detergente as cubas, equipamentos (observando as especificações do 
fabricante) e utensílios utilizados durante as refeições; 

Enxugar balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Cuidados 

Não se esquecer de desligar o balcão térmico antes de iniciar a higienização; Não se esquecer de trocar 

a água do banho-maria do balcão. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar  imediatamente  à  nutricionista  toda  e  qualquer  alteração  com  o  balcão  térmico  

e/ou equipamentos para que a mesma providencie o conserto destes. 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.14 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.14 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a limpeza, higienização e conservação dos equipamentos da cozinha e refeitório. 

Recursos Necessários 

Água, sabão detergente, pano limpo e equipamentos. 

Atividades 

Lavar as panelas com água e sabão detergente; Enxugar as panelas com pano de prato limpo; 

Guardar as panelas limpas, de boca para baixo, em prateleiras próprias; 

Lavar todos os utensílios (talheres, louças, copos, etc.) com água corrente e sabão detergente; Enxugar 

todos os utensílios com pano de prato limpo; 

Guardar os utensílios limpos em local apropriado. 

Cuidados 

Não deixar de lavar nenhuma panela e/ou utensílios após o preparo e distribuição das refeições. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.15 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a  limpeza,  higienização e conservação  da geladeira,  evitando  risco de contaminação  
dos alimentos guardados dentro delas. 

Recursos Necessários 

Água, sabão neutro, pano limpo, pano úmido, álcool a 70% e hipoclorito a 0,02%. 

Atividades 

Realizar a limpeza diária da parte interna da geladeira com pano limpo e úmido; Remover a sujidade 

das prateleiras da geladeira com pano limpo e úmido; Limpar a parte externa da geladeira com pano 

limpo, embebido em álcool a 70%; 

Realizar limpeza quinzenal da geladeira com água, sabão neutro e pano limpo, embebido em 

hipoclorito a 0,02%, na parte interna e externa da geladeira. 

Cuidados 

Não deixar de realizar a limpeza diária da geladeira; Não deixar de realizar a limpeza quinzenal da 

geladeira. 

Ações em caso de não conformidade 

Se  faltar  algum  dos  materiais  necessários  para  a  realização  da  limpeza  da  geladeira,  informar  

a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se a geladeira apresentar algum problema, informar a nutricionista para que a mesma solicite o 

conserto; Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das 

tarefas. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.15 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.16 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeiras. 

Resultados esperados 

Freezer devidamente higienizado, sem acúmulo de gelo para que haja melhor conservação dos 

alimentos. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido neutro, espátula, esponja, luvas de borracha, pano de limpeza descartável, 

avental impermeável, hipoclorito, pulverizador. 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; 

Certificar-se da disponibilidade dos recursos necessários para a realização das tarefas; Remover os 

produtos para outro freezer ou câmara; 

Desligar o freezer; 

Raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer; Proceder o degelo do equipamento; 

Lavar as paredes internas com detergente neutro com o auxílio de uma esponja; Enxaguar; 

Borrifar com solução de hipoclorito, com permanência mínima de 10 minutos; Enxaguar com água 

corrente; 

Remover o excesso de água com pano descartável; Deixar secar naturalmente; 

Reorganizar os produtos. 

Cuidados 

Ao raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer, cuidado para que não haja perfurações das 

paredes do mesmo; 

Deixar que a solução desinfetante possa agir no tempo correto para garantir a eficácia. 
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Ações em caso de não conformidade 

Caso  ocorra  perfuração  do  freezer,  comunicar  a  nutricionista  para  que  esta  tome  as  

providências necessárias; 

Durante a reorganização dos produtos, caso haja extravasamento de algum gênero alimentício, 

refazer a execução da tarefa; 

Na ausência de algum dos recursos necessários para a realização da tarefa, informar a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.16 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE 

POLIETILENO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.17 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE POLIETILENO 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Caixas de polietileno devidamente higienizadas. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido clorado, esponja, luvas de borracha e avental impermeável. 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Retirar os resíduos com água 

corrente quente; 

Aplicar o detergente líquido clorado; Deixar o produto agir por 15 minutos; 

Esfregar o detergente líquido clorado com auxílio de uma esponja; Enxaguar com água corrente quente; 

Deixar secar naturalmente. 

Cuidados 

Verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a realização da tarefa antes de iniciar a 

operação; Assegurar do uso correto dos EPI’s; 

Deixar o produto agir o tempo necessário para ação bactericida. 

Ações em caso de não conformidade 

Caso ocorra a falta de algum dos recursos necessários a realização da tarefa comunicar a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Aprovação 
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Responsável pela aprovação: Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.17 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.18 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a limpeza, higienização das bancadas, evitando risco de contaminação dos alimentos 
durante o preparo das refeições. 

Recursos Necessários 

Água, sabão neutro, pano limpo e álcool a 70%. 

Atividades 

Limpar as bancadas diariamente com água e sabão neutro, após o término do serviço; Passar nas 

bancadas diariamente pano limpo embebido em álcool a 70%. 

Cuidados 

Não se esquecer nunca de lavar e desinfetar as bancadas, para evitar o risco de contaminação 

dos alimentos, bem como o acumulo de sujidades. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização das bancadas, informar 

a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se as bancadas apresentarem alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma solicite a 

presença do serviço de manutenção; 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 

  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3597 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

1.5.4.18 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.19 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a higienização e desinfecção correta do piso. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, escova, balde, água sanitária e panos de chão. 

Atividades 

Limpar diariamente o piso, duas vezes ao dia, com água, sabão e escova própria para esfregar o chão; 

Desinfetar o piso com água sanitária, após a lavagem do mesmo; 

Enxugar o piso com pano de chão limpo. 

Cuidados 

Ter o cuidado de manter separados os baldes, escovas e panos destinados à limpeza e higienização 
do piso, para que os mesmos não sejam utilizados indevidamente em outros tipos de limpeza; 

Não esquecer de higienizar o piso após o término do serviço. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização do piso, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se o piso apresentar alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma solicite a presença 

do serviço de manutenção; 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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1.5.4.19 PSICOLOGIA 

 

1. OBJETIVO 

O Acolhimento em Leito visa o acesso ao paciente, através da escuta qualificada, sendo essa 

uma das ferramentas fundamentais para o trabalho do psicólogo dentro da unidade 

hospitalar. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar 

devidamente contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada: que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o 

desenvolvimento de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento 

de diferentes saberes, deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma 

intervenção. Para que se possa ter sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção 

de uma postura acolhedora e sensível. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Acolhimento em Leito deverá ser realizado diariamente, pelo profissional da Psicologia, 

por estar este habilitado para realização de tal atividade. O procedimento se dará sem a 

solicitação prévia, compondo um roteiro de atividades rotineiras deste profissional. O mesmo 

acontecerá por meio do acesso ao usuário interno, utilizando-se da escuta qualificada, 

diálogo e apoio conforme demanda identificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Ficha de dados e relatório; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 
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6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das 

normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de 

ética do Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos 

encaminhamentos perante o conteúdo abordado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.19.1.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento do usuário e familiares no recebimento de 

diagnósticos. Oliveira, Voltarelli, Santos & Mastropietro (2005) ressaltam que a família 

merece um cuidado especial desde o instante da comunicação do diagnóstico, uma vez que 

esse momento tem um enorme impacto sobre os familiares, que veem seu mundo desabar 

após a descoberta de que uma doença potencialmente fatal atingiu um dos seus membros. 

Isso faz com que, em muitas circunstâncias, suas necessidades psicológicas excedam as do 

paciente. Dependendo da intensidade das reações emocionais desencadeadas, a ansiedade 

familiar torna-se um dos aspectos de mais difícil manejo. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar 

devidamente contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a 

identificação das suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo. 

3.2. O diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe 

envolvimento, escuta e percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, 

estabelecendo se, por conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar 

presente, o relacionamento, a criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e 

trabalhadores da saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento em caso de diagnóstico grave, envolvendo usuário e família 

deverá ser realizado por profissional da Psicologia, por estar habilitado a realizar tal 

atividade, dentro da unidade hospitalar. Este acontecerá quando em circunstância de 

diagnóstico grave houver a notificação do paciente e família. Neste momento haverá o 

acolhimento do usuário e demais familiares com escuta, diálogo e apoio conforme 

necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3603 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de notificação de Diagnóstico Grave. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das 

normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para esse procedimento o acolhimento é realizado quando solicitado pelo técnico responsável 

pela informação, bem como de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pelo 

usuário e familiares receptores do diagnóstico. É necessário que o profissional da psicologia 

se mantenha numa posição ética de sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria 

Alice Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ. 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina 

de Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se anexa. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.19.2.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento familiar na apresentação de dores 

profundas diante de perdas. Brown (1995) reforça a tese que a única certeza da vida é a 

morte. E considerando as profundas conexões históricas entre os membros de um sistema 

familiar, não surpreende que o ajustamento à morte seja mais difícil que o ajustamento às 

outras transições da vida. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a 

identificação das suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo. 

3.2. Diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe envolvimento, 

escuta e percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, estabelecendo 

se, por conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar presente, o 

relacionamento, a criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e trabalhadores da 

saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento Familiar em caso de óbito, deverá ser realizado pelo 

profissional da Psicologia, dentro da unidade hospitalar. O mesmo acontecerá quando em 

circunstância de óbito a família estiver presente para receber o acolhimento. Este se dará 

com o acesso a família, escuta, diálogo e apoio conforme necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Sem necessidade de EPI específico. 
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7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de Óbito na unidade hospitalar. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O acolhimento é realizado de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pela 

família do usuário em óbito. É necessário que o profissional da psicologia se mantenha numa 

posição ética de sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria 

Alice Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de 

Medicina de Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.19.4.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

Dentro de uma política de Humanização o Atendimento ao Colaborador, tem por objetivo o 

acolhimento desse profissional, que ao ser escutado recebe o cuidado que por vezes dispensa 

aos usuários. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o 

desenvolvimento de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento 

de diferentes saberes, deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma 

intervenção. Para que se possa ter sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção 

de uma postura acolhedora e sensível. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Atendimento Ambulatorial do usuário é possível quando, encaminhado em fluxo interno, ou 

seja, no encaminhamento realizado por técnicos da medicina ou do atendimento 

multidisciplinar para avaliação psicológica. O usuário realiza agendamento na recepção e 

dentro da data e horários determinados recebe o atendimento. O procedimento se dá na 

utilização da escuta qualificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Consultório para atendimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

5.3. Prancheta; 

5.4. Caneta; 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 
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7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

De acordo com agendamento realizado; 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se prontuário do paciente. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de 

ética do Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos 

encaminhamentos perante o conteúdo abordado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.19.6.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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1.5.4.21 SERVIÇO SOCIAL 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Contribuir para acesso aos benefícios, serviços, programas, projetos e outros interesses 

concernentes ao usuário da Unidade, promovendo a integralidade das ações dos serviços de 

saúde, corroborando para a promoção, proteção e recuperação da saúde.   

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto Atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Competências do Assistente Social: encaminhar providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e à população.  

  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Por meio de contato com a rede de assistência externa (Secretarias de Assistências 

Sociais, Secretarias de Saúde, etc) para articulação da demanda pleiteada. Verificar a 

documentação necessária do paciente/acompanhante para o acesso aos benefícios 

pleiteados. A documentação varia de acordo com o tipo de benefício a ser recebido e do 

órgão que concederá tal direito. Para cada espécie, deve-se orientar o paciente quanto aos 

documentos a serem providenciados para encaminhamento do processo.  

4.2. Os principais benefícios encaminhados para os equipamentos sociais externos são: 

Benefícios Previdenciários: Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). As respectivas documentações, formulários e 

orientações estão disponíveis no site da Previdência Social (http://www.mpas.gov.br), 

Benefícios Eventuais o acesso a esses benefícios varia de acordo com cada município, cabendo 

ao Assistente Social da Unidade, fazer a mediação e orientação do usuário, em relação a 

documentação e procedimentos a serem seguidos.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

http://www.mpas.gov.br/
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5.1. Telefone 

5.2. Encaminhamentos 

5.3. Ofício 

5.4. Ficha social 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente Social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando identificado a necessidade de encaminhamento, ou seja, sempre que ocorrer o 

surgimento da demanda social pelo serviço. 

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário; 

9.2. Relatório social para descrição do atendimento; 

9.3. Formulários de encaminhamento em anexo. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a 

Profissão de Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos 

dentro das normas preconizadas.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. O Encaminhamento de demandas de pacientes para equipamentos sociais externos é 

realizado pelo Serviço Social da Unidade de Saúde de forma integrada e orientada para 

o atendimento de necessidade diagnosticada ou a pedido do próprio usuário.  
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11.2. A concessão de benefícios e direitos sociais, realizada através da rede assistencial 

externa a Unidade de Saúde possui requisitos e condições pré-determinadas de acesso que 

dependem de atendimentos específicos a legislações afins para garantia do direito 

pleiteado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.21.1.1 Itens revisados 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as demandas apresentadas pelos usuários e propiciar ações que os 

envolva na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento é parte integrante do processo interventivo dos (as) Assistentes 

Sociais. O acolhimento congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, 

a troca de informações e o conhecimento da situação em que se encontra o usuário. 

O Principal objetivo do acolhimento é o acesso a direitos das mais diversas naturezas, 

bem como a criação de vínculo e a compreensão de elementos para fundamentar 

uma futura intervenção. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Para iniciar o acolhimento dos usuários o Serviço Social elaborou o instrumento 

de trabalho denominado de Ficha Social. Os dados contidos na ficha social contribuem 

para uma análise do perfil socioeconômico do usuário, além de identificar as 

principais causas no processo de saúde-doença. 

4.2.  A periodicidade do acolhimento dos internos por meia da (o) assistente social, 

ocorrem em um período do dia, ficando a critério do profissional, respeitando os 

horários de menos fluxos de pessoas ao leito, visando acolher e escutar 

minuciosamente o usuário. 

4.3. A ficha social é utilizada para todos os internos, bem como para os usuários que 

estão em observação. Após o preenchimento da ficha e se observado alguma situação 

de vulnerabilidade social com o usuário e ou seus familiares é relatado para os 

órgãos municipais competentes à cada ocorrência identificada dentro da unidade. 
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4.4. Após todos os internos serem acolhidos pelo profissional do setor de Serviço 

Social, caberá a este, repassar o atendimento para o prontuário do usuário. As 

informações são descritas no prontuário no campo de evolução de atendimento 

multidisciplinar e em seguida o profissional deverá assinar e carimbar. O 

preenchimento do prontuário está sendo realizado no posto de enfermagem, 

localizado entre as enfermarias. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Ficha Social; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Canetas 

5.4. Jaleco identificando a profissão e o nome do profissional que executa a 

atividade. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. Utilização de equipamentos de proteção, quando solicitado pela equipe do CCIH 

(Centro de Controle de Infeção Hospitalar), ao entrar em contato com usuários com 

quadro clínico específicos de risco de contaminação. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Serviço social. 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. O acolhimento é realizado durante o período de internação do usuário e sua 

periodicidade ficará a critério do profissional, respeitando os horários de menos 

fluxos de pessoas ao leito, visando acolher e escutar minuciosamente o usuário.  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros utilizados para realização da atividade é FOR.SS.001 

ATENDIMENTO SOCIAL NOS LEITOS, seu armazenamento é feito pelas (os) 

profissionais do Serviço Social e deverão ser guardadas em local seguro. Caberá ao 

profissional manter o sigilo nas informações repassadas pelos usuários, salvo quando 

estas devem ser direcionadas para órgãos competentes que atendem a situação de 
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vulnerabilidade social. A consulta por terceiros ao documento deverá ser comunicada 

com antecedência para que haja um prévio estudo do motivo da solicitação. Os dados 

contidos na ficha são de responsabilidade do setor Serviço Social. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Com relação a alta social que deverá acontecer concomitantemente com a alta 

médica e em situações em que o usuário já tiver recebido a alta médica sem condições 

de alta social, caberá ao profissional de Serviço Social notificar à equipe, registrando 

no prontuário a sua intervenção, de forma a ratificar o caráter do atendimento em 

equipe, com o objetivo de estabelecer interface do usuário/familiar com a equipe.

   

11.2. O Acolhimento dos Internos aos Leitos dar-se-á por meio da visita do 

profissional da (o) assistente social, tendo como instrumento de trabalho a ficha social, 

onde são coletados os dados pessoais dos usuários, compreendendo as informações 

de cunho socioeconômico e cultural.  

11.3. Os dados coletados servirão de subsídios para planejamento e elaboração de 

projetos, que visem a melhoria no atendimento do usuário, bem como em propor ações 

que almejam a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

11.4. A ficha social tem como objetivo identificar a situação socioeconômica 

(habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com vistas à 

construção de estratégias de intervenção, propiciando orientações aos usuários 

quanto a garantir seus direitos de cidadãos.  

11.5. No acompanhamento do usuário nas enfermarias e emergências realizadas por 

um profissional da área de Serviço Social, caberá a este profissional informar o 

usuário e ou seu acompanhante sobre as normas e rotinas da Unidade de Saúde. 

11.6. A ficha social deverá ser aplicada por um profissional da área do Serviço 

Social e os dados deverão ser mantidos em arquivos para eventuais consultas.  

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em 13 de março 

de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS (Conselho Federal 

de Serviço Social), nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11. 
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12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão 

de Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão 

de Assistente Social e dá outras providências.  

12.3. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: 

TRABALHO E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010; 

12.4. Revista Serviço Social e Saúde, UNICAMP Campinas, V,IX, nº10, Dez.2010 - 

Acolhimento e Serviço Social: Contribuição para a Discussão das Ações Profissionais 

no Campo da Saúde; 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.21.2.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

1.1. Acolher familiares/responsáveis do paciente que foi a óbito, proporcionando 

atendimento humanizado com qualidade, orientando-os quanto aos direitos pertinentes, bem 

como realizar contatos com a rede de serviços para viabilização do funeral. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. A comunicação do óbito não é atribuição do Assistente Social, ficando esse responsável 

apenas pela assistência e orientação dos familiares ou responsáveis diante da situação 

ocorrida, visando facilitar o acesso à rede de serviços assistenciais pertinentes ao caso em 

questão. A assistência do Serviço Social é prestada para todos os acompanhantes ou 

familiares independentes de estes estarem sendo acompanhados ou não pelo Serviço Social 

durante o processo de internação do paciente falecido na Unidade.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Telefone, 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 

5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 

5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 
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6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. A intervenção do Serviço Social somente ocorre a partir da comunicação do óbito ao 

setor. 

9. REGISTROS 

9.1. Ficha de Atendimento Social (FOR.SS.001) para anotação de dados do usuário,  

9.2. Relatório social para descrição do atendimento e evolução no prontuário do usuário.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em situações de óbito cabe ao profissional de Serviço Social, de acordo com o seu 

conhecimento, sua autonomia técnica e instrumental de trabalho, identificar os casos em que 

deve prestar aos familiares, amigos e responsáveis o necessário apoio para o enfrentamento 

da situação. A abordagem também será realizada quando solicitado, pela equipe de saúde, 

familiares ou responsável pelo paciente que veio a óbito. Os familiares ou responsáveis serão 

acolhidos pelo Serviço Social por meio da Assistente Social, facilitando a realização do 

contato telefônico com os demais familiares para comunicação do fato ocorrido, quando 

necessário será articulado com a rede de recursos sociais e comunitários (Secretarias 

Municipais de Saúde e Assistência Social, funerárias, cartórios, dentre outros). 

11.2. Orientar familiares, amigos e responsáveis sobre benefícios e direitos referentes à 

situação de óbito e previstos no aparato normativo e legal vigente, tais como relacionados à 

previdência social, ao mundo do trabalho (licenças) e a seguros sociais (DPVAT), entre outras 

garantias de direitos. Ou seja, atuar paramentado por sua Lei de Regulamentação, que lhe 

atribui como competência profissional “encaminhar providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e à população”. (modelo de declaração para requerimento de certidão 

de óbito de forma gratuita em anexo). 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Vasconcelos, Ana Maria. A Prática do Serviço Social – cotidiano, formação e 

alternativas na área da saúde. São Paulo: Cortez, 2002. 
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12.2. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.3. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.4. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.21.3.1 Itens revisados 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prestar atendimento aos usuários da Unidade nas demandas espontâneas em situações 

de vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida destes, no 

resgate da autonomia e afirmação dos direitos sociais. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Ambulatório 

2.2. Internação 

2.3. U.T.I. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Saúde: é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade. É o resultado das condições de trabalho, 

habitação, educação, renda, meio ambiente e serviços de saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Acolher os usuários, familiares ou responsáveis através de escuta qualificada. Quando 

necessário encaminhar aos serviços assistenciais de acordo com as demandas apresentadas. 

Realizar contatos com profissionais internos e/ou externos para viabilizar o atendimento 

necessário à demanda observada. Emitir documentos pertinentes e necessários ao suprimento 

da demanda em questão, sempre que for indispensável a sua emissão, para comprovação 

de situações. 

4.2. Articular por meio de contato telefônico com familiares e responsáveis pelos usuários 

assistidos e encaminhar as questões que por ventura forem suscitadas.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS  

5.1. Telefone 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 
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5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 

5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. De acordo com a demanda apresentada no âmbito do ambulatório da Unidade de 

Saúde.  

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário, bem como relatório social para descrição do 

atendimento e encaminhamentos.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a 

Profissão de Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos 

dentro das normas preconizadas. 

  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Os procedimentos em questão visam dar resolutividade as demandas apresentadas 

pelos usuários da Unidade de Saúde. Os benefícios e serviços devem ser amplamente 

divulgados e promovidos. Todos têm acesso aos direitos, sem discriminação. 

11.2. O atendimento do serviço social no ambulatório da Unidade visa atender a demanda 

espontânea ou encaminhada por outros profissionais. Orientando e encaminhando os 

pacientes aos recursos apropriados, prestando auxílio e assistência com o objetivo de 

viabilizar o tratamento do usuário, considerando o direito do usuário ao acesso a bens e 

serviços. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

12.4. http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/ Organização Mundial da 

Saúde. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.5.4.21.4.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 

 

  

http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/
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1.5.4.22 TERAPIA OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO 

Padronizar a abordagem da Terapia Ocupacional aos pacientes internados, 

objetivando a recuperação dos papéis ocupacionais dos indivíduos e a melhora da 

qualidade de vida.  

Realizar atendimento conforme prescrição/indicação, após verificar no prontuário 

do paciente a prescrição médica com a solicitação de atendimento. 

 APLICAÇÃO: 

Enfermarias, UIT´s (adulto e pediátrica) e Ambulatório.  

DEFINIÇÕES: 

Realizar orientações, treinos e adaptações visando manutenção, melhora da função, 

autonomia e independência na realização das atividades de vida diária (AVD) – 

alimentação, higiene pessoal, banho e vestuário; 

Prevenir a deteriorização e estimular as habilidades percepto-cognitivas e sensório-motoras; 

Orientar e promover o posicionamento adequado no leito e otimizar as trocas posturais;  

Prevenir e minimizar as complicações associadas às restrições e ao imobilismo no leito 

(fraqueza muscular, redução de amplitude articular, contraturas, desenvolvimento de 

transtornos circulatórios – trombose, edema de extremidades – e desenvolvimento de úlceras 

por pressão); 

Usar técnicas e recursos próprios da Terapia Ocupacional para manter amplitude e 

posicionamento dos segmentos articulares; 

Prevenir contraturas, retrações e deformidades físicas com intervenções precoces e atividades 

funcionais; 

Solicitar e/ou confeccionar órteses e/ou adaptações; 

Estabelecer rotina de uso das órteses, avaliar posicionamento, presença de pontos de 

pressão, funcionalidade, necessidade de ajustes e correções e higienização das mesmas.  

Estimular a mobilidade ativa e funcional; 

Monitorizar, realizar orientações e treinos quanto às transferências e deambulação; 

Conduzir o processo de intervenção/reabilitação dentro do plano terapêutico, 

traçado para cada paciente; 

Promover a humanização no ambiente hospitalar; 

Promover atividades que visam autonomia e a qualidade de vida do paciente, 

durante o período de internação; 
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Contribuir com a proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

Auxiliar paciente no entendimento da condição do mesmo, das mudanças do 

quadro funcional e no manejo dos aspectos negativos da internação 

(despersonalização, o ócio improdutivo, a insegurança quanto ao prognóstico, o 

desconhecimento da situação atual, a sensação de impotência e da diminuição 

importante da autonomia, decorrente da perda capacidade produtiva e da 

dependência).  

Ofertar psicoeducação ao paciente e/ou familiar. 

Realizar orientações e treino do paciente e familiares sobre os cuidados e 

atividades que devem ser desenvolvidas, como independências nas AVD´s 

(atividades de vida diária) e AIVD´S (atividades instrumentais da vida diária), e o 

uso dos dispositivos de tecnologia assistiva.  

Participar do protocolo de cuidados paliativos ao paciente grave e extremamente 

grave, favorecer a qualidade de vida e a humanização do ambiente, reduzindo a 

intensidade dos fatores de estresse. 

No momento da alta, fornecer relatório de internação, quando necessário, para 

orientar a contra referência. 

Fornecer informações que possam auxiliar o paciente e/ou familiares no retorno 

ao ambiente social e execução dos papéis ocupacionais. 

Evoluir, carimbar e assinar diariamente o atendimento prestado em prontuário, 

conforme normas institucionais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

Apresentar-se formalmente e informar sua área de atuação; 

Ser cordial e respeitoso com o paciente e o familiar/cuidador (quando presente) e explicar 

todos os procedimentos que forem realizados; 

Conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao primeiro contato com paciente, 

história da doença pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa; 

Levantar os papéis ocupacionais do paciente e membros que compõe o núcleo familiar mais 

próximo; 

Realizar acolhida aos pacientes internados esclarecendo os objetivos da intervenção; 

Realizar avaliação funcional, aplicar avaliações específicas quando necessário;  

Elaborar plano terapêutico. 

Para confecção de órteses objetivos quanto ao uso 

Promover o equilíbrio biomecânico, por meio da aplicação de forças de contenção 

externa ao segmento comprometido, possibilitando a prevenção de contraturas 

incapacitantes, alongamento gradativo, promovendo a função do membro e o 
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consequente retorno do indivíduo às suas atividades laborais e cotidianas quanto 

possível, em um menor espaço de tempo. 

 Realizar avaliação minuciosa e detalhada do segmento corporal comprometida, 

analisar a funcionalidade em diversas atividades, aplicar forças corretivas e provas 

musculares e determinar a condição funcional do segmento; 

 Para confeccionar órteses, adaptações e outros materiais o profissional deverá 

utilizar material compatível ao esforço humano, resistência adequada aos 

movimentos aos quais é submetido e o material não poderá oferecer nenhum tipo 

de rejeição a pele; 

  Modelar a órtese com uso de medidas antropométricas dos contornos do membro 

e marcações anatômicas sobre as proeminências ósseas e alinhamentos articulares, 

observar ainda, condições de pele e diâmetro ósseo; 

  Recortar o molde desenhado e testá-lo no paciente e fazer possíveis alterações 

(em casos específicos o Terapeuta pode utilizar o próprio corpo ou de outra pessoa 

hígida como referência para a modelagem, atentando aos cuidados com a 

prevenção de infecções relacionadas à assistência a saúde);  

Para Confecção de Aparelhos de Gesso: 

Separar e higienizar os materiais necessários para confecção (gesso, bacia, malha 

tubular, algodão ortopédico, tesoura de gesso, traçado, perfex, etc.); 

Cobrir segmento corporal com malha tubular, molhar a tala gessada em água fria, 

retirar o excesso de água, moldar sobre segmento do paciente e aguardar até o 

gesso ficar firme; 

Retirar do paciente, fazer os ajustes necessários e armazenar em local seguro para 

secagem; 

Aguardar por tempo mínimo de 12 horas para a secagem adequada; 

Fazer o acabamento utilizando algodão ortopédico e malha tubular, após a 

secagem; 

Colocar a órtese no paciente, deixar um período de aproximadamente de 2 horas 

para verificar se houver ponto de pressão; 

Fazer os ajustes necessários, treinar e orientar o paciente e acompanhante quanto 

ao uso da órtese, a forma e tempo de uso. 

Órteses de Punho e Mão 

Confeccionar a órtese de repouso de acordo com os ângulos de flexão das 

metacarpofalangeanas e o ângulo neutro ou extensão das interfalangeanas. Nestas 

posições, os ligamentos colaterais encontram-se alongados, o que ajuda a evitar 

contraturas em extensão das metacarpofalangeanas e flexão das interfalangeanas, 

posição esta disfuncional e de difícil reversão, caso a mão enrijeça nesta posição.  

Obs.: As características anatômicas e a disposição dos ossos devem ser consideradas 

no processo de moldagem das órteses. O tecido subcutâneo adjacente às 

proeminências ósseas é mínimo nestas regiões e o contato constante do mesmo com 

malha, gesso ou outro material do próprio aparelho, podem provocar lesões 

decorrentes de isquemia seguida de necrose. 
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Respeitar à conformação dos arcos palmares, na confecção de qualquer tipo de 

órteses. (Uma órtese que não obedeça a anatomia da mão, plana ou que até inverta 

a estrutura funcional dos arcos, pode levar a problemas que vão desde pressão, 

dor, desconforto, lesões por contato, encurtamento dos músculos intrínsecos da 

mão em posições disfuncionais).  

Confeccionar a órtese, atentando-se as áreas de apoio, verificando se estão 

grandes o suficiente, para distribuir a pressão que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, 

garroteamento e posicionamento inadequado; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese. 

Órtese Suropodálica: 

Confeccionar a órtese de posicionamento de MMII, Posicionar o membro alinhando 

o tornozelo de acordo com o ângulo de dorsiflexão pré-definido na prescrição 

(geralmente 90º). Manter o posicionamento até que o molde esteja completamente 

seco.  Durante o processo, verificar se a área de apoio, estão grandes o suficiente, 

para distribuir a pressão que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, 

garroteamento e posicionamento inadequado; 

Garantir que o paciente e/ou cuidadores compreendeu as orientações repassadas, 

quanto ao uso da órtese; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese.  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

Gesso; 

Bacia; 

Malha tubular; 

Algodão ortopédico; 

Tesoura de gesso;  

Traçado; 

Perfex, 

EPI: 

Luvas; 

Touca; 

Capote; 

Mascara; 
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Óculos de proteção 

RESPONSABILIDADE: 

Terapeuta Ocupacional 

 QUANDO EXECUTAR: 

Em todos os pacientes que possam desenvolver contraturas, retrações e deformidades físicas. 

REGISTROS: 

FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

FOR.009.SAME Prescrição Médica 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Não se aplica 

REFERÊNCIAS: 

LOIOLA, F. D. SILVA, E. R. Otimização de órtese de Membros Inferiores para 

Utilização no Acometimento de Pé caído. Rio Verde: Goiás, 2017. 

TOYOFUKU, M. H. TOYODA. C.Y. Órteses: estudos dos materiais utilizados em sua 

confecção por terapeutas ocupacionais paulistas. Projeto de pesquisa, UFSCar. São 

Carlos, 2000.  

TROMBLY, C.A. Terapia Ocupacional para disfunções físicas. Trad. Therezinha 

Oppido. São Paulo: Santos, 1989. 

ANEXO: 

Não se aplica 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 
Nº da revisão Itens revisados 

 

 
 

 

 

APROVAÇÃO: 
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Nome do emissor: 

 

Nome do aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do aprovador: 
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1.6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) - 
NUTRIÇÃO 

Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

01 

 

 

Atendimento  Nutricional 

 EXECUTANTE:Nutricionista Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/09/22 

 

Objetivo:  

 

 

 

Recursos necessários:  

• Formulário de triagem e avaliação; 

• Balança; 

• Estadiômetro; 

• Fita métrica inextensível; 

• Adipômetro; 

• Bioimpedância. 

 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3633 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

Etapas do Processo:  

1-Verificar os agendamentos; 

2-Realizar anamnese; 

2.1- A avaliação do consumo alimentar é um procedimento que deve 

fazer parte da anamnese e avaliação nutricional. Com o objetivo de 

obter maior conhecimento sobre as características dos hábitos e das 

condições alimentares do paciente. 

3-Realizar avaliação antropométrica; 

3.1-Antropometria é a medida do tamanho corporal e de suas 

proporções. É um dos indicadores diretos do estado nutricional e 

inclui medidas de peso, altura, pregas cutâneas e circunferências de 

membros. 

4-Quando necessário realizar avaliação por bioimpedância; 

4.1-A avaliação da composição corporal é indicada para monitorar 

alterações nos compartimentos corporais, podendo auxiliar na 

identificação de como as patologias afetam o metabolismo 

energético e as reservas. A bioimpedância resulta em determinação 

acurada da composição corporal de adultos saudáveis e sem 

distúrbios no estado de hidratação, e o ângulo de fase e a análise 

dos vetores são tidos como instrumentos de diagnóstico nutricional 

e de prognóstico clínico. A estimativa da composição corporal 

através da utilização da bioimpedância tem sido validada em 

diversas situações clínicas, como desnutrição, traumas, câncer, pré 

e pós-operatório, doenças hepáticas e insuficiência renal em 

crianças, idosos e atletas. 

5-Fazer a solicitação e análise dos exames bioquímicos; 
5.1-Conforme Resolução nº 306 do CFN, de 24 de março de 2003, 

“compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais 

necessários à avaliação, prescrição e evolução nutricional do 
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paciente, devendo ter responsabilidade técnica sobre posteriores 

questionamentos que podem surgir”  

5.2-A avaliação bioquímica faz parte dos métodos objetivos na 

avaliação nutricional por fornecer medidas objetivas e precoces de 

deficiências nutricionais antes da identificação de sinais e sintomas 

clínicos e auxilia no monitoramento do indivíduo em tratamento. 

6-Realizar avaliação de a ingestão alimentar (Recordatório de 24 horas ); 

7-Realizar diagnóstico nutricional; 

7.1- De acordo com a Resolução nº 417 do CFN, de 18 de março de 

2008, “o diagnóstico nutricional é a identificação do estado 

nutricional do indivíduo, elaborado a partir de dados clínicos, 

bioquímicos, antropométricos e dietéticos”. 

8-Calcular necessidades nutricionais; 
8.1-A calorimetria indireta é considerada o padrão ouro para a 

estimativa das necessidades energéticas por apresentar entre suas 

características: segurança, praticidade, não invasividade e 

possibilidade de ser realizada à beira leito. Na impossibilidade de 

utilização da mesma, recomenda-se o cálculo da estimativa através 

de quilocalorias por quilo de peso. 

9-Registrar avaliação no prontuário do paciente 

9.1- O prontuário é uma ferramenta de comunicação interprofissional 

importante, onde a padronização dos registros é parte essencial da 

sistematização do cuidado ao paciente por facilitar a comunicação 

multidisciplinar, além de ser obrigatório para respaldo legal do 

trabalho profissional e direito do paciente  

10-Fazer acompanhamento e evolução do paciente, de acordo com a necessidade; 

10.1-O acompanhamento de nutrição, ou seja, as reavaliações têm como objetivo 
avaliar as intervenções e a necessidade de definir novos diagnósticos de nutrição, 
objetivos e ações, comparando o estado nutricional atual do paciente com o anterior e 
analisando as metas propostas anteriormente. 

11-Realizar orientação nutricional; 
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11.1-Orientação é o processo pelo qual os pacientes são auxiliados a selecionar 
e implementar comportamentos desejáveis de nutrição e estilo de vida. 
Seguindo os mesmos exemplos, com o paciente com sobrepeso, a orientação nutricional 
seria explicar porque ele deve adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, optando por 
alimentos menos calóricos. 

12-Fazer plano alimentar ser necessário; 

12.1-Na etapa do planejamento terapêutico, o nutricionista deve 

delinear intervenções com o objetivo de solucionar os problemas 

encontrados durante a avaliação do estado nutricional, descritos 

como diagnósticos nutricionais. Para cada diagnóstico de nutrição, 

deverá haver ações específicas com intuito de solucioná-lo.  

13-Realizar encaminhamento para outras especialidades se necessário. 

13.1-Através do encaminhamento é feito todo o descritivo de 

quais exames devem ser feitos, além da confirmação da 

possível comorbidade que o médico busca diagnosticar.  
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1.7 FARMÁCIA 

 

1. OBJETIVO 
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Armazenar medicamentos e materiais hospitalares de forma adequada. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Farmácia hospitalar – É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. 

3.2. Almoxarifado–Local destinado a guarda, conservação, manutenção, reposição de 

materiais adquiridos. 

3.3. Armazenamento– Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem 

as atividades de recebimento, estocagem e guarda, conservação, segurança e controle de 

estoque. 

3.4. Bin – Caixa gaveteiro plástico 

3.5. Medicamento de Controle Especial - Medicamento incluso na Portaria n.º 344, de 12 

de maio de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e suas atualizações 

3.6. Medicamento Antimicrobiano - Medicamento que previne a proliferação de agentes 

infecciosos ou microorganismos ou que mata agentes infecciosos para prevenir a disseminação 

da infecção. 

3.7. Medicamento termolábel – Medicamento particularmente sensível à ação da 

temperatura e que por isso geralmente requer armazenamento sob refrigeração (entre 2ºC 

e 8ºC) 

3.8. Princípio ativo – é a substância que existe na composição do medicamento, 

responsável por seu efeito terapêutico. 

3.9. Número do lote – qualquer combinação de números ou letras através da qual rastrear 

a história completa da fabricação desse lote e de distribuição no mercado. 

3.10. T.I. – Tecnologia e Informação 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Solicitar transferência dos produtos no controle de estoque entre Setores: 

4.2. Etiquetagem: 

4.2.1. Os medicamentos são etiquetados com as etiquetas de rastreabilidade oriundas do 

controle de estoque 

4.2.2. Registrar no FOR.FAR.006.  
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4.2.3. As cores das etiquetas devem ser de acordo com alguns grupos de medicamentos: 

4.2.3.1. Medicamentos de Alto Risco: Vermelho 

4.2.3.2. Medicamentos de controle especial: Vermelho  

4.2.3.3. Medicamentos antimicrobianos: Amarelo 

4.2.3.4. Outros: Branca 

4.2.4. Ao etiquetar ampola e frasco-ampola, priorizar a visibilidade na ordem: 

4.2.4.1. Nome do princípio ativo  

4.2.4.2. Lote e validade 

4.2.5. Sempre etiquetar um lote de medicamento por vez, para evitar erros de etiquetagem 

4.3. Os produtos são estocados nas prateleiras e armários, onde não receba a luz direta 

do sol. Os produtos não devem ser colocados diretamente sobre o chão. 

4.4. Os medicamentos sujeitos a controle especial são estocados no "Armário 1"; 

4.5. Os medicamentos Antimicrobianos são estocados no "Armário 2"; 

4.6. Os produtos termolábeis: 

4.6.1. Devem ser estocados no refrigerador, com controle de temperatura; 

4.6.2. As retiradas devem ser programadas visando diminuir as variações internas de 

temperatura; 

4.6.3. Manter os refrigeradores sempre limpos e arrumados, a utilização é somente para 

medicamentos e kits de reagentes laboratoriais, sendo proibido acondicionar alimentos e 

bebidas; 

4.6.4. Devem ser etiquetados com etiquetas de cor azul. 

4.7. Ordenar os medicamentos em Ordem Alfabética do nome do princípio ativo dentro 

do subgrupo (1 – Frascos e Ampolas, 2 – Bisnagas, 3 – comprimidos, 4 – Frasco (gotas), 5 – 

Frasco (soluções e suspensões)) 

4.8. Não misturar medicamentos de lotes diferentes em um mesmo bin; 

4.9. Os medicamentos com datas de validade mais próximas deverão ficar à frente, para 

que sejam distribuídos primeiramente; terão a etiqueta Roxa no bin como sinalização. 

4.10. Não misturar com produtos de outra natureza (por exemplo, material de limpeza); 

4.11. Devem conter nas prateleiras etiqueta informando o Nº de cadastro no software de 

gestão, nome do produto e unidade de medida. As formatações dos nomes de medicamentos 

devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. Outros 

materiais a etiqueta devem conter o nome. 
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4.12. O bin deve conter etiqueta informando o nome do medicamento e concentração. As 

formatações dos nomes devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS. 

4.13. Produtos vencidos: 

4.13.1. Medicamentos de controle especial: 

4.13.1.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque 

4.13.1.2. Os medicamentos de controle especial com validade expirada ficarão dentro 

do ARMÁRIO 01, dentro de uma caixa com o rótulo “MEDICAMENTOS VENCIDOS”. Isso é 

para evitar a mistura entre medicamentos vencidos e os demais, evitando erros de 

dispensação 

4.13.1.3. Descartar conforme procedimento da Vigilância Sanitária 

4.13.2. Demais produtos: 

4.13.2.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque, segregar em um local 

identificado até que sejam encaminhados para o seu destino final de acordo com o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Etiquetas 

6. EPI 

Não se aplica 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêutico e Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente  

9. REGISTROS 

Não se aplica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Medicamento armazenado em local impróprio 

10.2. AÇÃO: Colocar o medicamento no local adequado 

10.3. NC: Impressão defeituosa de etiquetas 
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10.4. AÇÃO: Imprimir novamente a etiqueta, se o defeito persistir ligar para T.I para 

verificar a impressora de etiquetas. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estoques são inventariados semestralmente e qualquer discrepância devidamente 

esclarecida.  

Deve-se respeitar o empilhamento máximo de cada produto descrito na embalagem do 

fabricante 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Gestão de Compras Hospitalar, Número 15 – Março/Abril/Maio 2012 

12.2. Manual de Estruturação de Almoxarifado de Medicamentos e Produtos para a Saúde, 

e de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, Prefeitura do Município de São Paulo, 

Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Desenvolvimento da Gestão 

Descentralizada – COGest, Área Temática da Assistência Farmacêutica, 2003. 

12.3. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO 

E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca

-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. Boas práticas de estocagem de medicamentos, Central de Medicamentos, Ministério 

da Saúde, Brasília, 1990. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.7.1.1.1.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 
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Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

Termômetro - instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia deve ser 

realizado as 8:00, 12:00 e 17:00 horas; 

4.2. Conferir no visor do termômetro digital se está “IN”, registrar a temperatura e 

umidade no Formulário FOR.FAR.002 e rubricar; 

4.3. A temperatura deve estar entre 15 e 30 °C;  

4.4. A umidade do ar deve estar entre 40 e 70%. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

5.3. Formulário FOR.FAR.002. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico: descrição detalhada das atividades. 

7.2. Auxiliares de Farmácia: descrição detalhada das atividades. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 

9.1. FOR.FAR.002 CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: Temperatura estiver fora do intervalo de 15 e 30 °C. 

AÇÃO: Verificar o funcionamento do ar condicionado, se estiver com defeito notificar 

o Setor de Manutenção. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Termo – Higrômetro Incoterm. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.7.3.1.1.1 Itens revisados 

   

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Termômetro: instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia e Posto de 

Enfermagem deve ser realizado as 8:00 e 17:00 horas. 

4.2. Registrar a temperatura atual no FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA 

GELADEIRA, apertar o botão “Δ – MIN/MAX”, logo em seguida registrar a temperatura 

mínima e temperatura máxima, e rubricar. 

4.3. Após os registros, apertar o botão “Δ – MIN/MAX” por 5 segundos, para que o 

termômetro possa registrar novas temperaturas mínimas e máximas. 

4.4. A temperatura deve estar entre 2 e 8 °C.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico 

7.2. Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 
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9.1. FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: temperatura fora do intervalo definido 

AÇÃO: verificar o funcionamento do refrigerador, se estiver com defeito, notifica o 

Setor de Manutenção (Tel: 985915345). 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1    Não se aplica. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Indrel Refremid. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.7.4.1.1.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

1.1. Dispensar medicamentos e insumos hospitalares de acordo com a necessidade dos 

clientes. 

1.2. Assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao cliente no 

tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, 

químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos.  

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Bin: Caixa gaveteiro plástico 

3.2. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Saúde 

3.3. Dispensação: Procedimento farmacêutico de fornecimento ao cliente de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde e correlatos. 

3.4. Farmácia hospitalar: É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao cliente. 

3.5. SN: se necessário 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O Setor de Farmácia recebe a requisição de prescrição médica, requisição, 

solicitação de transferência entre locais de estoque, realizada pelo setor solicitante. 

4.2. O colaborador (a) da Farmácia pega a medicação ou insumo hospitalar de acordo 

com a requisição, levando em consideração a quantidade dos produtos em estoque, colocá-

lo em um saco plástico etiquetado com o nome do setor solicitante. Então deve-se dispensá-

lo no controle de estoque  

4.3.  Entregar os produtos requisitados ao colaborador (a) do setor solicitante e pedir 

para que o mesmo (a) confira os produtos entregues, assine e carimbe a requisição impressa, 

atestando que a entrega está de acordo com o dispensado. 

4.4. PRESCRIÇÃO: O colaborador (a) do Setor de Farmácia verifica se os elementos de 

identificação da instituição (nome do hospital), do cliente (nome completo, data de 
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nascimento), do prescritor (nome e o número do CRM) e a data estão disponíveis. No horário 

em que o (a) farmacêutico (a) estiver presente no Hospital, a prescrição médica será colocada 

na pasta “PRESCRIÇÕES A SEREM TRIADAS” para que o farmacêutico (a) possa avaliá-la 

tecnicamente (dose, forma farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, 

interações medicamentosas). Após a avaliação, o (a) farmacêutico (a) colocará na pasta 

“PRESCRIÇÕES TRIADAS”  

4.4.1. O (a) auxiliar de farmácia ou o próprio (a) farmacêutico (a) dispensa os 

medicamentos e materiais no controle de estoque 

4.4.2. Colocar os medicamentos dispensados em um saco plástico, separados por horário e 

etiquetado com o nome completo e data de nascimento do cliente de acordo com os Kits:  

4.4.2.1. KIT 00: primeiro horário até 18:59 horas; 

4.4.2.2. KIT 01: 19:00 horas até 06:59 horas; 

4.4.2.3. KIT 02: 07:00 horas até 13:59 horas; 

4.4.3. Conferir antes da dispensação se os medicamentos estão de acordo com a prescrição 

médica. 

4.4.4. A dispensação dos KITs ocorrerá: 

4.4.4.1. KIT 00: no momento do término da confecção, se internação, e antes das 14 

horas para clientes internos; 

4.4.4.2. KIT 01: até as 19:30 horas. 

4.4.4.3. KIT 02: até ás 07:30 horas. 

4.4.5. O colaborador do plantão noturno confere o KIT 01 e o colaborador do plantão 

diurno confere o KIT 02 antes de leva-lo para a Enfermaria.  

4.4.6. Levar os produtos até a Enfermaria, conferir os produtos juntamente com equipe de 

enfermagem e solicitar ao colaborador (a) da equipe de enfermagem responsável pela 

conferência, a assinatura, carimbo e horário de recebimento na prescrição correspondente 

aos produtos entregados. 

4.5. Colocar as prescrições na pasta “PRESCRIÇÕES COM MEDICAMENTOS 

DISPENSADOS”. 

4.5.1. Os medicamentos SN não são dispensados juntamente com os outros medicamentos 

da prescrição. Quando solicitado pegar medicamento e dispensar no controle de estoque e 

grampear junto com a prescrição médica de origem. 

4.6. Se por algum motivo, não for efetuada a dispensação dos medicamentos da 

prescrição de acordo com o item 4.5.1. Os mesmos serão excluídos da requisição para não 

gerar pendências no sistema.  
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4.7. Após a avaliação técnica da prescrição (item 4.1) pelo (a) farmacêutico (a), registra 

em prontuário eletrônico e impresso a forma de avaliação da prescrição, e se houver, 

registrar erro de prescrição, intervenção farmacêutica e aceitabilidade da intervenção. 

4.8. O (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de prescrições triadas por 

plantão. 

4.9. Se houver erro, o (a) farmacêutico (a) alimenta planilha de erros de prescrição, 

intervenção farmacêutica. 

4.10. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de chegada das 

prescrições médicas (clínica médica e pediatria) de acordo com o horário padronizado. 

(Descrito nas considerações gerais) 

4.11. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de 

pacientes (clínica médica e pediatria) com kits de medicamentos dispensados de acordo com 

o horário padronizado. 

4.12. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) atualiza o FOR FAR 026 ALERTA DE 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS diariamente. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Saco plástico; 

5.2. Seladora; 

5.3. Etiquetas adesivas com dados do paciente; 

5.4. Computador conectado à rede do hospital; 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêuticos e Auxiliares de Farmácia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Todo o período de funcionamento da Farmácia. 

9. REGISTROS 

9.1. Prescrição médica; 

9.2. Requisições 

9.3. Caderno de Ocorrências da Farmácia. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: O sistema não funcionar. 

AÇÃO: Anotar em um papel e repassar para o sistema assim que voltar a funcionar 

corretamente. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em acordo realizado entre Setor de Farmácia e Diretoria Técnica, as prescrições 

referentes aos clientes internados devem ser entregues na Farmácia até as 12:00 horas para 

que a medicação e insumos prescritos sejam entregues à Enfermaria até as 14:00 horas. 

11.2. Se houver dois ou mais clientes internados com o mesmo Nome e Data de nascimento, 

adicionar na etiqueta o número de sua ficha/prontuário. 

11.3. A análise técnica das prescrições realizadas pelo farmacêutico prioriza: 

11.3.1. Clientes internados recentemente, no qual nenhuma prescrição foi triada 

anteriormente. 

11.3.2. Clientes com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos. 

11.4. Qualquer dúvida em relação a prescrição deve ser sanada diretamente com o 

prescritor. 

11.5. Não deverá ser separado simultaneamente, medicamentos de prescrições diferentes 

11.6. Os medicamentos de alto risco devem seguir o DI.FAR. 001 MANUAL TECNICO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO RISCO. 

11.7. No caso da indisponibilidade do carimbo de qualquer profissional, o número de 

registro no respectivo conselho de classe o substitui. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. RESOLUÇÃO Nº 568, de 6 de dezembro de 2012, que regulamenta o exercício 

profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em 

outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

12.2. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadocliente/index.php/publicacoes/item/segu

ranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 
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14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.7.5.1.1.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1º aprovador: 

 

Nome 2º aprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º Aprovador: Ass.2º Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

Estabelecer rotina de atividades relacionada à Farmácia Clínica. 

2. APLICAÇÃO  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acompanhamento Farmacoterapêutico: é o cuidado farmacêutico, em conjunto 

com outros profissionais de saúde e o usuário, que visa garantir que o usuário obtenha 

os melhores resultados possíveis do tratamento por meio de seus medicamentos e 

atinja os objetivos terapêuticos desejados. 

3.2. Farmácia Clínica: trata-se de um conhecimento, uma disciplina ou ainda uma 

área do currículo de Farmácia que prepara o farmacêutico para a atenção ao 

usuário, com ênfase no tratamento medicamentoso. Busca o desenvolvimento de 

atitudes voltadas à orientação ao usuário. 

3.3. Reconciliação medicamentosa: é o processo de obtenção de uma lista completa 

e precisa das medicações de uso habitual do usuário e posterior comparação com a 

prescrição oriunda da internação hospitalar. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1 Aos pacientes que trouxerem medicamentos para uso durante a internação: 

4.1.1. Realizar entrevista com o usuário selecionado verificando: 

4.1.1.2 A presença de alergias;  

4.1.1.3 Existência de Patologias anteriores; 

4.1.1.4 Restrição cultural e/ou religiosa relacionado ao uso de medicamentos e/ou 

insumos; 

4.1.1.5 Preferência por alguma via de administração; 

4.1.1.6 Forma de obtenção das informações 

4.1.1.7. Realizar Reconciliação Medicamentosa e; 

4.1.1.8 Fazer validação dos medicamentos trazidos pelos pacientes verificando: 

4.1.1.8.1 Data de validade,  

4.1.1.8.2 Integridade da embalagem  
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4.1.1.8.3 Origem 

4.1.1.8.4 Aspecto 

4.1.1.8.5 Identificação  

4.1.2 Registrar no prontuário do Paciente. 

4.2. Acompanhamento farmacoterapêutico 

4.2.1 Para acompanhamento farmacoterapêutico, os critérios de seleção na ordem de 

prioridade são pacientes: 

4.2.1.1 Em uso de sonda nasoenteral, nasogástrica e/ou tubo endotraqueal 

4.2.2.2 Com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos 

4.2.3.3 Com infecção do trato urinário e/ou pneumonias 

4.2.4.4 Em uso de medicamentos de alto risco 

4.2.2 O paciente que se enquadra nos critérios e disponibilidade de tempo do farmacêutico 

(a) para início do acompanhamento farmacoterapêutico, realizar item 4.1. 

 4.2.3. Avaliar quadro clínico do paciente, hipótese diagnóstica, exames laboratoriais, 

medicamentos prescritos, concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e 

farmacológica dos componentes, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de 

administração, possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos a medicamentos; 

4.2.4 Acompanhar evolução; 

4.2.5 No momento da alta: orientar o usuário e familiares presentes sobre a indicação 

dos medicamentos, modo de uso, possíveis eventos adversos, entre outras informações 

importantes. 

4.3 As avaliações e intervenções deverão ser registradas no software de gestão, 

impressas, assinadas, carimbadas e anexadas ao prontuário do paciente. 

4.4. Intervenções relacionadas à prescrição médica deverão ser discutidas com a 

equipe responsável. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Caneta; 

5.2. FOR.FAR.008 RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA; 

5.3. Software de Gestão Hospitalar. 

6. EPI 
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EPI de acordo com o tipo de precaução ao paciente. 

7. RESPONSABILIDADE  

Farmacêutico: executar as atividades detalhadas. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Durante dias uteis. 

9. REGISTROS 

9.1. Evolução no software de Gestão Hospitalar. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE  

NC: Não foi possível evoluir no dia por problemas no sistema. 

AÇÃO: Evoluir de forma manual e anexar ao prontuário, imprimindo e anexando ao 

prontuário a evolução no primeiro momento após a resolução da não conformidade.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CFF. Conselho Federal de Farmácia. RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO 

DE 2013, Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras 

providências 

12.2. ZUBIOLI, A. A Farmácia Clínica na Farmácia Comunitária. Ethosfarma: Brasília, 

2001 

12.3.  BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes

/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. MARTINBIANCHO, J. K.; ZUCKERMANN, J.; MAHMUD, S. D. P.; SANTOS, L. 

DOS; JACOBY, T.; SILVA, D. DA; VINHAS, M. Development of risk score to hospitalized 

patients for clinical pharmacy rationalization in a high complexity hospital. Latin 

American Journal of Pharmacy, v. 30, n. 7, p. 1342–1347, 2011. 

13. ANEXO 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos
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Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
1.7.6.1.1.1 Itens revisados 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 01 

Recebimento de Produtos 

 

Almoxarifado e Farmácia 

 
EXECUTANTE: Almoxarife e Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Recebimento e armazenamento de produtos em geral. 

Recursos necessários:  
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• Prateleiras; computadores; sistema MV; nota fiscal; materiais de expediente.  

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento de mercadorias pelo Almoxarife;  

• Conferência dos produtos por meio da nota fiscal;  

• Os medicamentos, em especial os controlados pela Portaria nº 344/1998, devem ser 
conferidos pela Farmacêutica responsável; 

• Se a conferência estiver de acordo o Almoxarife deve prosseguir para o lançamento da 
nota fiscal no sistema MV; 

• Se houver alguma divergência, entrar em contato com a empresa responsável para 
correção ou devolução da mercadoria, para posterior lançamento da nota fiscal no 
sistema; 

• Entregar a nota fiscal para o setor de pagamento; 

• Fazer a transferência dos itens para a Farmácia; 

• Acondicionar os produtos de forma ordenada. 

Periodicidade: Sempre que chegar mercadoria. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 02 

Solicitação de Produtos para o Almoxarifado 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o abastecimento correto do estoque.  

Recursos necessários:  

• Prateleiras, computadores; sistema MV; materiais de expediente. 

 

Etapas do Processo:  

• Verificar estoque de produtos; 

• Solicitar produtos que estão em falta na Farmácia ou que estão próximos de acabar;  

• Pedir a transferência dos produtos pelo sistema MV para o almoxarifado;  

• Fazer a conferência após entrega pelo almoxarife; 

• Aceitar a transferência via sistema MV; 

• Acondicionar os produtos de forma ordenada. 

Periodicidade: Semanalmente, conforme necessidade. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 03 

Organização 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Manter o ambiente organizado, limpo e de fácil visualização. 

Recursos necessários:  

• Prateleiras; computador; materiais de expediente; espanador; álcool e flanela.  

 

Etapas do Processo:  
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• Disposição das prateleiras de forma dinâmica; 

• Clareza na sinalização dos produtos; 

• Separação por grupos ou seção em que se enquadram; 

• Arranjo por ordem alfabética. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 04 

Liberação de Produtos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  
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• Liberar os produtos conforme necessidade de cada setor.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV. 

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento de solicitação pelo sistema MV; 

• Conferência pela farmácia da solicitação;  

• Separação dos produtos; 

• Atendimento da solicitação pelo sistema; 

• Entrega dos produtos ao responsável pela solicitação. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3659 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 05 

Dispensação de Medicamentos 

 

Farmácia 

 EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia (sob 
supervisão) 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir a correta dispensação de medicamentos.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; prescrição médica.  

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento da prescrição solicitada pelo sistema MV; 

• Triagem da prescrição médica pelo farmacêutico; 

• Separação da medicação; 

• Atendimento da prescrição pelo sistema MV; 

• Entrega e conferência da medicação, lote e validade.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 06 

Registro das Entradas e Saídas de Medicamentos nos Livros 
de Psicotrópicos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Registrar nos Livros de Psicotrópicos abertos na SUVISA todas as entradas e saídas de 
medicamentos que constam na Portaria nº 344/1998, no livro corresponde (conforme 
 lista constante na Portaria nº 344/1998). 

Recursos necessários:  

• Materiais de expediente; prescrição MV; livros de psicotrópicos. 

 

Etapas do Processo:  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3661 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

• Após a conferência das NF, entrada no sistema MV pelo almoxarifado e transferência dos 
medicamentos para a Farmácia, dar entrada de acordo com a NF no livro correspondente 
(conforme lista constante na Portaria nº 344/1998); 

• Após o recebimento da prescrição médica feita via sistema MV, a baixa do medicamento 
no sistema, conferência do lote e validade e realização da dispensação, dar saída de 
acordo com a prescrição médica no livro correspondente (conforme lista constante na 
Portaria nº 344/1998). 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 07 

Solicitação de Produtos para Compras 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3662 

 

PROTOCOLOS DE MULTIPROFISSIONAL 

 

 

Objetivo:  

• Repor o estoque para atender às necessidades dos setores e evitar possíveis faltas. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Identificar os produtos que estão em falta e em pequenas quantidades no estoque;  

• Fazer a solicitação de compras pelo MV; 

• Encaminhar o número da solicitação para o almoxarifado, via e-mail, para que enviem ao 
setor responsável pelas compras. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 08 

Conferência das Validades 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir a perda mínima de produtos. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Puxar relatório pelo MV dos produtos que estão próximos do vencimento;  

• Deixá-los mais a frente na prateleira para serem dispensados primeiro; 

• Entregar relatório com os produtos próximos de vencimento para a coordenadora da 
enfermagem para que deem prioridade a eles e assim evitar a perda dos mesmos;  

•  Enviar relatório com os produtos próximos de vencimento para o responsável pelas 
compras para que o mesmo veja a possibilidade de troca com outra Unidade; 

• Retirar os produtos vencidos das prateleiras e armazená-los em local apropriado até o 
recolhimento; 

• Dar baixa dos produtos vencidos no sistema e solicitar conferência da coordenação; 

• Fazer uma planilha com as perdas para ser entregue para a empresa responsável pela 
incineração; 

• Entregar os produtos vencidos para a empresa responsável pela incineração e armazenar 
uma cópia com assinatura do recolhimento; 

• Os psicotrópicos vencidos devem ser enviados para a SUVISA, com relatório realizado pela 
Farmacêutica dos vencidos com dados completos da medicação; após enviados dar baixa 
no livro correspondente de acordo com documento entregue pela SUVISA.  

Periodicidade: Mensalmente. 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 09 

Conferência de Estoque 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Certificar que o relatório de estoque do MV confere com o estoque físico, mantendo o 
controle adequado e identificando possíveis erros. 

 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  
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• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Envio do relatório de posição de estoque para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 10 

Relatório de Saídas Mensais  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Proporcionar uma visão aprofundada das movimentações de cada setor e auxiliar no 
controle financeiro. 
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Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo, tabelas 
padronizadas. 

 

Etapas do Processo:  

• Puxar os relatórios de saídas por setor e por paciente do mês anterior, tanto da Farmácia 
como dos Carrinhos de Emergência pelo sistema MV;  

• Confecção de planilha que contenha os medicamentos e materiais e as respectivas 
quantidades e valores unitários que saíram no determinado mês para cada setor; 

• Preenchimento da planilha de projeto de custo (disponibilizada pelo Diretor Financeiro) 
com a quantidade de itens que saíram por setor; 

• Envio dos relatórios e planilhas para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 11 

Realização de Inventário  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle correto de estoque. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV. 

 

Etapas do Processo:  

• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Iniciar o inventário conforme o estoque presente na farmácia;  

• No sistema MV, começar com a ABERTURA DO INVENTÁRIO, onde serão digitados 
todos os produtos com estoque na farmácia através dos códigos preexistentes, após 
digitados e salvos todos os produtos anotar o código gerado;  

• Em seguida ir em DIGITAÇÃO DE PRODUTOS, informar o código gerado no item anterior 
e digitar novamente todos os produtos, mas dessa vez com lote, validade e quantidade;  

• Posteriormente ir em GERAÇÃO DO INVENTÁRIO, digitar o código já gerado e finalizar 
o inventário. 

Periodicidade: Anualmente ou em alguma situação excepcional 
solicitada pela diretoria. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 12 

Registro de Temperatura e Umidade 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle de temperatura e umidade do ambiente da Farmácia, sala dos 
controlados e câmara fria. 

Recursos necessários:  

• Tabela de registro de temperatura; materiais de expediente; termohigrômetro, câmara fria.  

 

Etapas do Processo:  
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• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 
e a umidade identificada no termo higrômetro presente no ambiente da farmácia;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 
e a umidade identificada no termo higrômetro presente na sala dos controlados;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima emínima 
identificada na câmara fria; 

• Observar as especificações definidas em cada planilha e se houver alguma irregularidade 
determinar o motivo e resolver o problema; 

• As temperaturas e umidades devem ser anotados três vezes ao dia (ao chegar na Unidade, 
antes de ir para o almoço e antes de terminar o expediente). 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 13 

Conferência dos Carrinhos de Emergências 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle periódico da quantidade e validade dos medicamentos e materiais 
presentes nos carrinhos de emergências. 
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Recursos necessários:  

• Chek list; lacres, materiais de expediente; computador, carrinhos de emergência. 

 

Etapas do Processo:  

• Imprimir o chek list correspondente de cada carrinho; 

• Retirar o lacre e anotar o número do lacre retirado no chek list;  

• Conferir a quantidade de cada produto e a validade de acordo com o chek list; 

• Se houver algum produto próximo de vencer retirar do carrinho e realizar a reposição do 
produto com validade estendida e atualizar a planilha de validades;  

• Lacrar o carrinho com novo lacre e anotar o número do lacre colocado no check list que 
deverá ser assinado pela Farmacêutica responsável; 

• Guardar o check list na Farmácia em pasta específica. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 14 

Reposição dos Carrinhos de Emergência 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Equipe da Enfermagem. 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o estoque completo e adequado dos Carrinhos de Emergência.  

Recursos necessários:  

• Computador; lacres, materiais de expediente; sistema MV; carrinhos de emergências. 

 

Etapas do Processo:  

• Se houver a retirada de algum item com validade próxima, o mesmo deve ser 
encaminhado à Farmácia, onde a Farmacêutica dará baixa do item no estoque do carrinho 
correspondente e armazenará o produto para descarte juntamente com os produtos 
vencidos da Farmácia; além disso fará a reposição do item com outro de validade 
estendida; 

• Se houver a utilização de algum produto do carrinho, a equipe de enfermagem deverá 
informar e solicitar à Farmácia os itens utilizados para que seja feita a reposição; bem 
como fazer a solicitação pelo MV dos itens utilizados para o carrinho que foi aberto; 

• Em ambos os casos a Farmacêutica fará a transferência de estoque da Farmácia para o 
estoque do Carrinho correspondente; 

• Em caso de medicamentos o médico responsável deverá fazer a prescrição do 
medicamento utilizado para justificar a transferência de estoque. 

Periodicidade: Sempre que algum carrinho for usado. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

1.8 ALMOXARIFADO E FARMÁCIA  

Este setor é de responsabilidade tanto do hospital  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.  

1.9 CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO 

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.  

1.10 ROTINAS ADMINISTRATIVAS  

Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a 

planilha.  

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.  

1.11 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.  
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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. 
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1.13 Protocolo - PRO.009.SCIRAS PREVENÇÃO DE 
INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO  

18. OBJETIVO 

1.1. Prevenção de infecções do trato respiratório, auxiliar no controle e 

diagnóstico destas patologias, bem como oferecer subsídios para elaboração de 

indicadores de saúde. 

19. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas os setores onde houver pacientes em 

uso de ventilação mecânica. 

20. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
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3.2. PAV: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

3.3. VM: Ventilador mecânico 

3.4. UTI: Unidade de Terapia Intensiva 

3.5. Pneumonia: Infecção pulmonar identificada pela utilização de uma 

combinação de critérios: imagem radiológica, clínicos e laboratoriais. 

3.6. Pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV): pneumonia em paciente 

em ventilação mecânica (VM) por um período maior que dois dias de calendário 

(sendo que o D1 é o dia de início da VM) e que na data da infecção o paciente 

estava em VM ou o ventilador mecânico havia sido removido no dia anterior. 

3.7. Ventilador mecânico (VM): é definido como o dispositivo utilizado para 

auxiliar ou controlar a respiração de forma contínua, inclusive no período de 

desmame, por meio de traqueostomia ou intubação endotraqueal. Dispositivos 

utilizados para expansão pulmonar não são considerados ventiladores (ex. Pressão 

positiva contínua em vias aéreas – Continuou Positive Airway Pressure – CPAP), 

exceto se utilizados na traqueostomia ou pela cânula endotraqueal. 

3.8. PNEUMONIA DEFINIDA CLINICAMENTE: Paciente com doença cardíaca ou 

pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um dos 

seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; Opacificação;  

Cavitação E pelo menos UM dos sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38°c), sem 

outra causa associada; Leucopenia (< 4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 

cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em 

pacientes ≥70 anos E pelo menos DOIS dos sinais e sintomas: surgimento de 

secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da 

secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração; Piora da troca 

gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240 ou aumento da oferta 

de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); Ausculta com roncos ou 

estertores; ∙ Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia. 

3.9. PNEUMONIA DEFINIDA MICROBIOLOGICAMENTe: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; 
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Opacificação; Cavitação E Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre 

(temperatura > 38ºC), sem outra causa associada; Leucopenia (<  4000 cel/mm3) 

ou leucocitose (> 12000 cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem outra 

causa aparente, em pacientes ≥70 anos E pelo menos um dos seguintes sinais e 

sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de 

aspiração; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 

240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); 

Ausculta com roncos ou estertores; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

taquipneia Pelo menos UM dos resultados abaixo: Hemocultura positiva, sem outro 

foco de infecção; Cultura positiva do líquido pleural; Cultura quantitativa positiva 

de secreção pulmonar obtida por procedimento com menor potencial de 

contaminação (ex: lavado broncoalveolar e escovado protegido); Na bacterioscopia 

do lavado broncoalveolar achado de ≥5% leucócitos e macrófagos contendo 

microrganismos (presença de bactérias intracelulares); Cultura positiva de tecido 

pulmonar; Exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes 

evidências de pneumonia: Formação de abscesso ou foco de consolidação com 

infiltrado de polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos; Evidência de invasão 

de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas, Virus, Bordetella, Legionella, 

Chlamydophila ou Mycoplasma identificados a partir de cultura de secreção ou 

tecido pulmonar ou identificados por teste microbiológico realizado para fins de 

diagnóstico clínico ou tratamento; Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na 

sorologia para patógeno (exemplo: influenza, Chlamydophila ); Aumento de 4 

vezes nos valores de IGG na sorologia para Legionella. pneumophila sorogrupo I 

titulada ≥ 1:128 na fase aguda e convalescença por imunofluorescência indireta; 

Detecção de antígeno de Legionella pneumophila sorogrupo I em urina. 

3.9. PNEUMONIA EM PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS: Paciente com doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; 

Opacificação; Cavitação; Pneumocele, em crianças menores de 1 ano E pelo menos 

UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38ºC), sem outra causa 

associada; Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em 

pacientes ≥70 anos; Surgimento de secreção purulenta ou mudança das 
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características da secreção ou aumento da secreção ou aumento da necessidade 

de aspiração; Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia; Ausculta de roncos 

ou estertores; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 

< 240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros 

ventilatórios); Hemoptise; Dor pleurítica. E pelo menos UM dos resultados abaixo: 

Hemocultura positiva, sem outro foco de infecção; Cultura positiva do líquido 

pleural; Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por 

procedimento com menor potencial de contaminação (lavado broncoalveolar e 

escovado protegido); Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de ≥5% 

leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias 

intracelulares); Cultura positiva de tecido pulmonar; Exame histopatológico 

mostrando pelo menos uma das seguintes evidências de pneumonia: Formação de 

abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos 

bronquíolos e alvéolos; Evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou 

pseudo-hifas. Vírus, Bordetella, Legionella, Chlamydophila ou Mycoplasma 

identificados a partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados 

por teste microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento; 

Aumento de 4 vezes nos valores de IGG na sorologia para patógeno (exemplo: 

influenza, Chlamydophila); Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia 

para Legionella pneumophila sorogrupo I titulada >1:128 na fase aguda e 

convalescença por imunofluorescência indireta; Detecção de antígeno de 

Legionella pneumophila sorogrupo I em urina; Identificação de Candida spp. em 

amostra de sangue e de secreção respiratória (escarro, aspirado endotraqueal, 

lavado broncoalveolar ou escovado protegido); Evidência de fungo em amostra 

obtida por procedimento com menor potencial de contaminação  (ex: lavado 

broncoalveolar ou escovado protegido) de uma das seguintes: Exame de 

microscopia direta; Cultura positiva de fungo; Teste diagnostico laboratorial (não 

cultura). 

3.10. PNEUMONIA EM CRIANÇAS > 4 SEMANAS E ≤ 1 ANO: Paciente COM 

doença cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax 

seriadas com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: 

Infiltrado persistente novo ou progressivo; Opacificação; Cavitação; Pneumatocele 

E piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240) ou 
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aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios) E pelo 

menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas: Instabilidade térmica; Leucopenia 

(≤4000 cel/mm3) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³) e desvio a esquerda (≥ 10% 

bastonetes); Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de 

aspiração; Apneia, taquipneia, batimento de asa de nariz e tiragem intercostal; 

Ausculta com sibilos, roncos ou estertores; Tosse; Bradicardia (< 100bmp) ou 

taquicardia (> 170bpm). 

3.11. PNEUMONIA CRIANÇAS > 1 ANO E < 12 ANOS: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: ∙ Infiltrado 

persistente novo ou progressivo; ∙ Opacificação; Cavitação E pelo menos TRÊS dos 

seguintes sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38ºC); Leucopenia (≤  4000 

cel/mm³) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³); Surgimento de secreção purulenta ou 

mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou 

aumento da necessidade de aspiração; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

apneia ou  taquipneia; Ausculta com roncos ou estertores; Piora da troca gasosa 

(dessaturação, como por exemplo PaO2/FiO2<240, ou aumento da oferta de 

oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios).  

21. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais de saúde que estão 

ligados à assistência aos pacientes em ventilação mecânica. 

22. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de ventilação 

mecânica. 

23. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Conjunto de práticas recomendadas baseadas nas recomendações da ANVISA, 

a serem implantadas para a prevenção de PAV. A abordagem é mais bem sucedida 

quando todas as práticas são executadas em conjunto, seguindo a estratégia do 

"tudo ou nada”. 

6.2. As práticas recomendadas são: 

6.2.1. Elevar da cabeceira da cama a 30 a 45°; 
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6.2.2. Diminuir sedação; 

6.2.3. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia; 

6.2.4. Cuidados com o circuito do ventilador; 

6.2.5. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg; 

6.2.6. Verificar diariamente a possibilidade de extubação; 

6.2. Manter cabeceira da cama 30 a 45°: A VM está associada a altas taxas de 

pneumonia, pois o tubo endotraqueal inibe mecanismos de defesa importantes do 

trato respiratório superior, contribui com a produção e acúmulo de secreções da 

orofaringe, inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma fonte de infecção. 

A colonização da orofaringe e estômago com microrganismos patogênicos parece 

preceder o desenvolvimento da PAV. A utilização de bloqueadores dos receptores 

de histamina para prevenção de úlcera gástrica altera o pH do suco gástrico, o que 

facilita a colonização por microrganismos patogênicos, além da presença da sonda 

nasogástrica que facilita o refluxo das bactérias do estômago. Por estas razões, 

parece lógico que o posicionamento inadequado do paciente possa impactar no 

surgimento da pneumonia. Além disto, o posicionamento do paciente em decúbito 

elevado pode favorecer também a ventilação espontânea. Não há dados suficientes 

para afirmar que a recomendação de manter pacientes com a cabeceira elevada 

em 30 a 45˚ tenha impacto significativo na redução da PAV ou mortalidade. Porém, 

em função de ser uma medida simples, de fácil aplicabilidade, com baixo risco de 

complicação, nenhum custo e um benefício potencial, no último compêndio de 

estratégias de prevenção de PAV, publicado pelo SHEA em 2014, esta medida, 

classificada como uma medida básica foi recomendada. Ainda não está claro 

também, se a elevação do decúbito apenas a 30° é suficiente, mas parece ser mais 

aceitável para pacientes com menor grau de sedação e possibilita maior adesão ao 

posicionamento adequado. A utilização do decúbito elevado diminui a incidência 

de PAV especialmente em pacientes recebendo nutrição enteral. Outra razão para 

desta intervenção é a melhoria dos parâmetros ventilatórios em comparação com 

a posição supina.  

6.3. Diminuir sedação: recomenda-se adequar diariamente o nível de sedação e o 

teste de respiração espontânea. A utilização da menor dose possível de sedação e 
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a avaliação da prontidão do paciente para a extubação tem sido correlacionada 

com a redução do tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, a uma 

redução na taxa de PAV. A escolha dos tipos de fármacos, intensidade e duração 

da sedação estão associadas com o risco aumentado das taxas de eventos, que 

incluem: delírio, imobilidade, infecção, eventos associados à VM, tempo 

prolongado de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação e morte. A 

diminuição do nível de sedação, que deve ser buscada diariamente, e do tempo de 

sedação pode contribuir para um menor tempo de intubação e possivelmente com 

menor mortalidade. Já a interrupção diária da sedação pode apresentar alguns 

riscos, como por exemplo, a extubação acidental. O aumento do nível de dor e 

ansiedade leva a possibilidade de assincronia com a ventilação, o que pode gerar 

períodos de dessaturação. Deve ser realizado diariamente o questionamento sobre 

a necessidade do suporte respiratório com VM invasiva. A avaliação das causas que 

levaram ao uso da prótese mecânica e a situação do paciente podem sinalizar se 

há condições para a submetê-lo ao teste de respiração espontânea. A adequação 

do nível de sedação pode contribuir para a suspensão dos sedativos, melhor 

avaliação da presença de dor e para a suspensão dos opioides utilizados para 

analgesia, contribuindo assim, para aumentar as chances da colocar o paciente em 

teste de respiração espontânea. Estas ações contribuem para o maior sucesso na 

retirada de prótese ventilatória. 

6.4. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia: a importância dos cuidados bucais em 

pacientes sob terapia intensiva tem sido alvo de inúmeras investigações e os 

resultados alertam para a necessidade de se implantar diretrizes adequadas e 

seguras. Na última publicação do SHEA de 2014, a utilização de clorexidine 0,12% 

para higiene oral foi classificada como medida de efeito moderado. A Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) recomenda a descontaminação da 

cavidade bucal com Clorexidina na prevenção de PAV, em pacientes sob ventilação 

mecânica. Diversos estudos têm demonstrado redução das Pneumonias. Associadas à 

Ventilação Mecânica quando a higiene oral é realizada com clorexidina veículo oral 

(0,12% não alcoólico). Desta forma, recomendamos essa medida como parte do 

Bundle entendendo que, segundo a ANVISA, quando aplicada em conjunto com 

outras medidas, pode ter um efeito positivo para redução de PAV.  
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6.5. Cuidados com o circuito do ventilador: a troca do circuito respiratório deve ser 

realizada apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. 

Esta recomendação é classificada como qualidade da evidência I, pela SHEA. 

Portanto, não é recomendada a troca rotineira deste dispositivo. Não há 

recomendações específicas em relação ao tempo que o circuito pode ficar montado, 

aguardando a internação do paciente. Mas, segundo estudos, recomenda-se reduzir 

os riscos de contaminação dos circuitos; por exemplo: no momento do preparo do 

leito/box, conectar o circuito respiratório no ventilador e proceder o teste do 

equipamento; depois disto, embalar o mesmo no próprio saco plástico que 

acondicionava o circuito, identificar com fita adesiva (limpo e testado - datar e 

assinar). Para que este circuito esteja seguro para uso, é fundamental que esteja 

acondicionado. 

6.6. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O: A manutenção da correta pressão 

de cuff (Pcuff) nos pacientes submetidos à ventilação mecânica é essencial. Excessiva 

pressão pode comprometer a microcirculação da mucosa traqueal e causar lesões 

isquêmicas, porém se a pressão for insuficiente, pode haver dificuldade na ventilação 

com pressão positiva e passagem da secreção subglótica por entre o tubo e a 

traqueia (microaspiração). Recomenda-se, portanto, que a pressão do cuff permaneça 

entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH2O (quando utilizado medidor de cuff). Evitar 

pressões do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH2O. 

6.7. Verificar diariamente a possibilidade de extubação: a fim de evitar/ prevenir 

a PAV o desmame da VM, e consequente extubação, deve ser tentado o mais rápido 

possível. A retirada precoce da ventilação mecânica em pacientes internados nestas 

unidades pode exercer efeitos benéficos e redução no tempo de permanência e 

custos. Recomenda-se que a retirada do tubo endotraqueal seja realizada quando 

as condições clínicas permitirem. Alguns critérios clínicos para o desmame são: o 

motivo solucionado ou amenizado do início da ventilação mecânica; paciente sem 

hipersecreção (definida como a necessidade de aspiração > 2 h); tosse eficaz (PFE 

> 160 L/min) hemoglobina > 8-10 g/dL; adequada oxigenação (PaO2 /FiO2 > 150 

mmHg ou SaO2 > 90% com FiO2 < 0,5); temperatura corporal <38,5-39,0°C; sem 

dependência de sedativos; sem dependência de agentes vasopressores; ausência 
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de acidose (pH entre 7,35 e 7,45); ausência de distúrbios eletrolíticos; adequado 

balanço hídrico. 

24. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

25. EPI 

8.1. Não se aplica. 
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27. REGISTROS 

10.1. FOR.221.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A 

VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) REV.001 

28. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não Conforme: Deixar de preencher o Bundle e/ou ações propostas. 

11.2. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente 

possível, entendendo que se o item foi realizado conforme o esperado marca-se: 

“CONFORME”, e em caso de não ter sido executado de maneira adequada marcar 

“NÃO CONFORME”, assim não deixar o formulário em branco. Caso algum item do 

Bundle estiver NC (não conforme), deve-se alertar a equipe para proceder com as 

ações o quanto antes, para assim prevenir PAV. 

29. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Adesão ao Bundle de Manutenção para a prevenção de Pneumonia Associada 

à Ventilação Mecânica (PAV); 

12.2. Taxa de Utilização de VM; 
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12.3. Densidade de Incidência de PAV. 

30. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A pneumonia relacionada à assistência à saúde pode trazer grave repercussão 

para o paciente, é uma grave infecção que apresenta múltiplas causas e tem grande 

impacto nas taxas de morbimortalidade, tempo de internação hospitalar e aumento 

dos custos assistenciais. Diante disso, é fundamental a aplicação das várias medidas 

de prevenção apresentadas neste protocolo a fim de se prevenir a ocorrência de 

PAV. 
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1 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS 

ÁREAS DE AMBULATORIO, CENTRAL DE 

ESTERILIZAÇÃO -CME 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. 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE ENFERMAGEM   

1.1 Introdução 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3690 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE 
AMBULATORIO, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E 
LABORATÓRIO 

 

 

 A enfermagem é, em sua essência, responsável pela arte e ciência do 

cuidado ao paciente/paciente, no entanto, além disso, passou a cuidar também da 

organização dos ambientes/setores, fluxos, processos e fluidez de todas as 

atividades desenvolvidas nos setores, tornando-se a ligação entre a equipe 

multiprofissional e entre os vários serviços prestados ao paciente/paciente.  

 Partindo do princípio que sistematizar é organizar de forma coerente, a 

sistematização das rotinas de enfermagem no setor são de extrema importância 

para garantir um padrão de assistência seguro e com qualidade aos pacientes. 

 A padronização é uma ferramenta gerencial, que possibilita a transmissão 

de informações e dos conhecimentos adquiridos, favorecendo a continuidade da 

assistência, contribuindo para a redução dos erros e assim garantindo a segurança 

do paciente. 

 Neste contexto, este manual vem apresentando as normas e rotinas do 

hospital, servindo como referência para manutenção da organização dos mais 

diversos setores da Unidade. 

 Todas as normas e rotinas aqui descritas, foram elaboradas considerando as 

regulamentações vigentes no campo da enfermagem, bem como legislações que 

normatizam os mais diversos setores do hospital como cita o Código de Ética de 

Enfermagem (Resolução 564/2017) quanto aos Princípios Fundamentais. 

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos 

diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da 

pessoa, família e coletividade. 

O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas 

atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, 

de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e participa como integrante da 

equipe de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas Públicas, com ênfase 

nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da 

assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação 

da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos 

serviços de saúde. 

O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e 

nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na 

prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. 

1.2 Objetivo 

 Apresentar, estabelecer e padronizar, em caráter normativo e norteador, 

as normas de funcionamento dos setores da Unidade, bem como as rotinas de 

execução das atividades de enfermagem. 

1.3 Normas e Rotinas do Ambulatório 
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Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA, serão 

consideradas as seguintes linhas de serviços:  

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 

• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

1.4 Serviços de Apoio 

 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: conjunto de exames e ações 

de apoio diagnóstico e terapêutico aos usuários atendidos em regime  de urgência 

e emergência e internação da Unidade, SADT Interno deverá ser prestado 24 horas 

por dia, ininterruptamente. 

 Serviços de Farmácia: deverá garantir a qualidade da assistência prestada ao 

paciente, por meio do armazenamento e distribuição de medicamentos e 

correlatos, de modo seguro e racional, adequando sua utilização à saúde individual 

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

devendo, para tanto, contar com farmacêuticos em número suficiente para o bom 

desempenho da assistência farmacêutica. 

 Serviço de Nutrição e Dietética – SND: o Serviço de Nutrição e Dietética deverá 

prestar assistência nutricional e fornece refeições balanceadas voltadas  às 

necessidades de cada cliente, visando à satisfação e recuperação da saúde. Dentre 

as principais funções do SND é proporcionar uma alimentação adequada e 

nutricionalmente equilibrada, fatores essenciais no tratamento do paciente, além 

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

nutricional e hábitos alimentares, devendo estar atento aos pareceres e/ou 

solicitações médicas, e, após avaliação do paciente, elaborar um plano alimentar 

específico, que varia conforme sua patologia e estado nutricional. 

Serviço de Lavanderia: a lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao 

atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e  sua 
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distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade 

adequada a todos os setores da Unidade. 

 Central de Material e Esterilização – CME: a CME é responsável pelo processamento 

de artigos e instrumentais médico-hospitalares, realizando o controle, a limpeza, 

o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. 

Possibilidade de outros serviços de apoio conforme a necessidade hospitalar.   

 

1.5 Pacientela Atendida 

 As pacientes poderão ser atendidos nas diversas especialidades, mediante 

encaminhamento da UBS, para identificação de sua necessidade/patologia. Além 

disso, o ambulatório atende os pacientes egressos de internações na Unidade. 

 As mesmas terão a consulta agendada pelo Sistema de regulação (SISREG), 

conforme encaminhamento externo (Unidade Básica de Saúde) ou 

encaminhamento interno (pacientes, de alta hospitalar ou de uma especialidade 

para outra). Há Triagem e acolhimento desses pacientes. 

1.6 Modalidades de atendimento e a formas de 
agendamento de consultas no Ambulatório 

 
 O paciente terá sua consulta agendada através do Sistema regulador, para 

a consulta especializada. 

 
 Após consulta, o paciente já é orientado quanto ao seu retorno e este é 

agendado na própria recepção conforme disponibilidade da agenda médica.  

 
 Após alta do paciente, nos casos em que há necessidade de consulta 

especializada, o paciente é orientado a procurar a recepção do ambulatório, com 

o formulário devidamente preenchido entregar na recepção e aguardar o contato, 

informando a data de agendamento da consulta. Os dados do paciente serão 

encaminhados para a Central de vagas, onde é realizado o agendamento da 

consulta e encaminhado via email, para que o ambulatório entre em contato com 

o paciente 
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 Após alta do paciente, nos casos em que há necessidade de consulta 

especializada, o paciente é orientado a procurar a recepção do ambulatório com 

o formulário devidamente preenchido, onde o mesmo sai com a consulta agendada. 

1.7 Normas e Rotinas da Clínica Médica 

1.7.1.1 Pareceres de especialidades 

 Com o paciente ainda internado, é solicitado pelo médico plantonista, 

parecer da especialidade. Após finalização do consultório o médico especialista, 

vai até o leito do paciente para que seja realizada avaliação do mesmo.  

1.7.1.2 Ambulatório e a Ética de enfermagem 

 Buscamos sempre, manter um atendimento de qualidade, como foco na 

necessidade do paciente. Sempre em busca de melhorias que proporcione um 

atendimento humanizado, respeitoso, sigiloso e longe de riscos que possam 

acarretar em danos à saúde do paciente.  

 A Enfermagem no ambulatório trabalha com foco no exercício profissional 

que lhe rege. Dentro os artigos do Código de Ética, destacamos estes como forma 

de trabalho; 

Resolução COFEN/COREN 311/2007, dos deveres; 

Art. 21 – Cumprir e fazer cumpri os preceitos éticos e legais da profissão. 

Art. 22 – Exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e 

honestidade. 

Art.23 – Prestar assistência de Enfermagem à pacientela, sem discriminação de 

qualquer natureza. 

Art. 24 – Prestar a pacientela uma assistência de Enfermagem livre dos riscos 

decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.  

Art. 25 – Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem. 

Art. 26 – Prestar adequadas informações ao paciente e família a respeito da 

assistência de Enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências que 

possam ocorrer 

Art. 27 – Respeitar e reconhecer o direito do paciente de decidir sobre sua pessoa, 

seu tratamento e seu bem-estar. 

Art. 28 – Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do paciente. 
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Art. 29 – Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão 

de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em Lei. 

Art. 30 – Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento do paciente e família 

sobre o seu estado de saúde e tratamento, possíveis benefícios, riscos e 

consequências que possam ocorrer. 

 

1.7.2.1 Deveres da Enfermeira Coordenadora 

Manter a Unidade e o pessoal preparado para atendimento de rotina e qualquer 

atendimento de emergência; 

• Atender a equipe Médica e de Enfermagem no desempenho de suas 

atividades; 

• Manter materiais e equipamentos em condições de uso imediato, bem como, 
monitorar para que o setor esteja sempre abastecido de todos os insumos 
necessários para o seu funcionamento; 

• Colaborar com o Serviço de Educação Continuada; 

• Cooperar com os demais Serviços do Hospital; 

• Desenvolver programas de atendimento humanizado; 

• Realizar a gestão do setor com uso de ferramentas da qualidade tais como: mapa 
de processos, fluxogramas, indicadores e matriz de riscos; 

• Realizar a gestão de incidentes com ou sem danos; 

• Confecção de escala mensal do setor; 

• Realizar reuniões periódicas para tratar de assuntos pertinentes ao funcionamento 
do setor; 

1.7.2.2 Deveres da Enfermeira diarista 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido; 

• Todas as alterações deverão obedecer aos critérios estabelecidos pela 
coordenação; 

• Elaboração da escala de serviço; 

• Realiza a distribuição do pessoal nos períodos; 

• Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando e 
treinando no que se fizer necessário;  

• Manter ambiência física e psicológica necessária à integração da equipe e à 
humanização do trabalho; 

• Avaliar a assistência prestada, junto à equipe de enfermagem; 
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• Verificar o conteúdo dos registros de enfermagem;  

• Realizar consultas de enfermagem; 

• As anotações de enfermagem relativas aos procedimentos, consultas de 
enfermagem, relato de intercorrências e orientações deverão conter informações, 
escrita e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade 
da assistência. Também devem constar nos registros: data, horário, procedimento 
realizado, dados obtidos nas aferições e evoluções da paciente; 

• Apresentar relatório diário de atendimentos e demais demandas desenvolvidas no 
setor;  

• Manter rigoroso comportamento ético de acordo com o Código de Ética Profissional;  

• Supervisionar tecnicamente as atividades de enfermagem e recepção mantendo a 
programação estabelecida;  

• Participar do planejamento e elaboração, junto aos colaboradores, das rotinas e 
condutas de atuação;  

• Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, orientando e 
treinando no que se fizer necessário;  

• Atender a equipe médica, fornecendo as informações pertinentes; 

• Manter registro das atividades e das ocorrências; 

• Zelar pela manutenção da ordem e limpeza no seu ambiente de trabalho; 

• Alimentar diariamente a planilha auxiliar de atendimentos médicos; 

• Encaminhar e organizar em planilhas o controle das Inter consultas; 

• Protocolar a entrega dos prontuários diariamente; 

• Checar agendas médicas todo início de semana; 

• Acompanhar e orientar a equipe quanto a dúvidas em relação a agendamentos de 
consultas e exames; 

• Checar Material e equipamentos danificados e/ou inutilizado, em uso na Unidade, 
substituição ou recolhimento do mesmo, caso esteja inutilizado, deve ser 
informado imediatamente a coordenação para que sejam tomadas as devidas 
providencias.   

1.7.2.3 Deveres do Técnico de Enfermagem 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido 

• Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira 

clara, objetiva, cordial e respeitosa, procurando, sempre que possível, atender às 

suas necessidades;  
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• Todo o paciente deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua 

necessidade, quando possível, sendo proibido o encaminhamento desses para as 

áreas que não competem às marcações;  

• Tratar o paciente pelo nome; 

• Manter rigoroso comportamento ético de acordo com o Código de Ética Profissional; 

• Receber e conferir prontuários do setor competente e distribuí-los nos consultórios; 
assim como os formulários de uso diário e os dispor sobre a mesa; 

• Protocolar os encaminhamentos; 

• Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de enfermagem. Ex: conferência de 
impressos; 

• Em casos que houverem a necessidade de realização de procedimentos, organizar 
a sala com antecedência com o material necessário para realização de cada 
procedimento, assim como, os impressos referentes aos mesmos; 

• Chamar o paciente na sala de recepção pelo nome completo,  

• Realizar a mensuração de peso, estatura, P. A e glicemia capilar quando paciente 
for diabético; 

• Anotar os valores no prontuário ou impresso;  

• Encaminhar ao consultório e orientá-lo referente ao procedimento; 

• Indicar o consultório que o médico irá atendê-la e levar o prontuário; 

• Buscar, receber, conferir, distribuir e/ou guardar o material proveniente do CME;  

• O setor mantém um estoque mínimo de materiais esterilizados e o Técnico de 
enfermagem os controla diariamente em livro próprio. Todo material esterilizado 
é requisitado diariamente à Central de Material Esterilizado (CME de acordo com a 
necessidade do setor. A requisição de material ocorre nos horários previamente 
estabelecidos pela CME, sendo eles: período da manhã expurgo (09:00 ás 11:00 hs) 
e período da tarde (14:00 ás 15:00hs). Arsenal (07:00 as 08:40) e o período da tarde 
(16:00 ás 17:30hs) 

•  Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de enfermagem. Ex: conferência de 
impressos; 

• Chamar a paciente na sala de recepção pelo nome completo, encaminhar ao 
consultório e orientá-la referente ao procedimento; 

• Executar a conferência semanal de materiais que estão em falta e comunicar a 
Enfermeira do setor, a necessidade de manutenção dos equipamentos, da 
iluminação, das portas, das torneiras, etc.; 

• Manter o prontuário médico sempre em ordem e completo; 

• Realizar limpeza de materiais não esterilizados como: Esfigmomanômetro, 
Estetoscópio, Termômetro limpeza mecânica com álcool a 70%. Após cada uso, 
limpar as olivas e membranas com algodão embebido em álcool a 70%; 
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• Realizar limpeza e desinfecção dos espéculos do otoscópio, fazendo 

limpeza mecânica com água, sabão e fricção com álcool a 70%; 

1.7.2.4 Deveres do Auxiliar Administrativo 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido 

• Executar ações e tarefas de apoio administrativo; 

• Verificar a entrada e saída de correspondências; 

• Receber e enviar documentos; 

• Atender e realizar chamadas telefônicas; 

• Fazer o arquivamento de documentos,  

• Protocolar documentos; 

• Preencher documentos; 

• Elaborar ATAS das reuniões; 

• Preparar relatórios, formulários, planilhas; 

• Realizar demais atividades inerentes ao emprego; 

• Realizar buscar de prontuário no setor responsável; 

1.7.2.5 Deveres do Recepcionista 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido; 

• Organizar impresso para atendimento; 

• Realizar confecção de planilhas; 

• Realizar agendamentos de retornos, e solicitação de check in; 

• Atender e realizar chamadas telefônicas; 

• Realizar preenchimento da planilha de Inter consultas e encaminhar diariamente 
para supervisão de enfermagem; 

• Compete ao profissional responsável pelo atendimento informar, orientar e prestar 
informações aos pacientes sobre o local de realização de consultas, exames e 
procedimentos;  

• Tratar o paciente pelo nome 

• Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira clara, objetiva, 
cordial e respeitosa, procurando, sempre que possível, atender às suas 
necessidades;  

• Todo o paciente deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua necessidade, 
quando possível, 
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• O colaborador deverá informar aos pacientes idosos (maiores de sessenta anos), 
menores de dezoito anos, acamados e cadeirantes que deverão comparecer ao 
ambulatório para realização de consultas com um acompanhante. Somente uma 
pessoa poderá permanecer junto ao paciente. 

• No caso de solicitação de check in, solicitar o cartão SUS;  

• Observar se o paciente se enquadra no pacto da macrorregião e/ou municípios 
conveniados; 

• Orientar os pacientes sobre a importância de manter seu cadastro atualizado; 

• Agilizar o atendimento, diminuindo o tempo de espera; 

• Solicitar o prontuário do paciente ao setor responsável; 

• Solicitar os documentos necessários para abertura de prontuário (documentos com 
fotos, aceitos por lei);  

• Fazer a checagem de atendimentos no final do expediente e entregar para a 
supervisão de enfermagem; 

• Registrar em livro ata as ocorrências que houver durante jornada de trabalho; 

• Desligar todos os aparelhos e equipamentos ao final do expediente;  

• Trancar o ambulatório e deixar chave no Núcleo de Regulação Interna (NIR). 

 
 O supervisor de enfermagem e o técnico de enfermagem recebem o 

paciente da equipe do setor de origem, tomando ciência do quadro clínico do 

paciente.  

 As admissões nas são realizadas conforme a Gestão de Leitos pelo Núcleo 

Interno de Regulação – NIR. A gestão é realizada nas 24h do dia, os sete dias da 

semana. As vagas são solicitadas ao NIR o qual disponibiliza o leito da clínica 

médica.  

 A admissão do paciente acontece conforme Protocolo de Admissão do 

Paciente. Após a chegada do paciente o mesmo é transferido da maca para cama 

pela equipe de enfermagem e maqueiros.  

 
Ao chegar, o paciente, deve ser orientado pela recepção, para retirar uma ficha e 

aguardar o atendimento. O mais breve possível o paciente deve ser chamado para 

ser atendido; 

O recepcionista chamará o número da ficha e iniciar o atendimento, confirmando 

os dados do paciente e os dados da consulta e preenchendo a ficha de 

atendimento; 

Após isto, o paciente é encaminhado para triagem, onde são coletados, pela equipe 

de enfermagem, sinais vitais; 
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Em seguida os documentos do paciente são encaminhados ao consultório para que 

ocorra o atendimento médico; 

 
 Após a consulta médica, normalmente a equipe médica solicita exames aos 

pacientes atendidos. Estes exames devem ser solicitados na recepção do 

ambulatório, através do sistema, por meio do check-in eletrônico, informado ao 

paciente, em seguida, local e data para a realização do(s) exames(s), na 

oportunidade, o paciente deve ser orientado a procurar novamente o ambulatório 

da Unidade para agendar um retorno, assim que os resultados dos referidos exames 

ficarem prontos. 

 
 Assim que forem confirmadas as agendar, no anterior a realização da 

consulta, deve-se solicitar os prontuários, dos pacientes agendados, ao SAME, para 

que os profissionais da saúde possam ter acesso a todo o histórico do paciente. 

 Durante a consulta, as informações e documentos do paciente devem ser 

inseridos no prontuário, após isto o prontuário deve ser encaminhado novamente 

ao SAME para arquivamento. 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 
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revisão 
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 A solicitação de insumos é realizada diariamente conforme necessidade e 

demanda do setor por um técnico em enfermagem no FOR..150.CF REQUISIÇÃO 

DE PRODUTOS HOSPITALARES, que gera uma ordem de serviço de forma 

individualizada. A ordem de serviço é atendida pela farmácia satélite localizada 

nas unidades de UTI. A solicitação de medicamentos se dá através da prescrição 

médica, apresentando a segunda via da prescrição e, em situações emergenciais, 

a solicitação é feita de forma verbal ao técnico em farmácia e logo em seguida 

formalizada através da prescrição médica, sendo estas solicitações, funções do 

técnico de enfermagem da UTI. 

 A dispensação de medicamentos, ocorre através da entrega da prescrição 

na farmácia satélite. A farmácia satélite, por sua vez, confecciona e dispensa o Kit 

com os medicamentos, por paciente, para atender as próximas 24 horas. No Kit já 

são incluídos os materiais necessários para administração dos medicamentos 

prescritos. 

 Os medicamentos de uso coletivo (tais como almotolias com clorexidinas e 

álcool, Ipratrópio, lidocaína, pomadas para curativo e etc), são solicitados na 

farmácia satélite mediante a apresentação e devolução dos frascos vazio, durante 

a rotina de requisição ao final de cada plantão. Devendo estes serem  identificados 

corretamente com data de abertura e responsável. 

 Os insumos de papelaria (canetas, papel A4, carbono, impressos dos 

formulários e etc) e descartáveis, são solicitados ao almoxarifado, duas vezes na 

semana, às segundas e quintas-feiras, pelo assistente administrativo, através do 

preenchimento de formulário de requisição. 

 
 A solicitação e devolução dos materiais da Central de Material de 

Esterilização é realizada diariamente mediante formulário de solicitação e em 

horários estipulados pelo CME.  

 O levantamento da quantidade de materiais é feito de acordo com o 

quantitativo de pacientes internados na Clínica Pediátrica, considerando a 

necessidade assistencial de cada paciente. 

 A entrega do material contaminado na CME, deve ocorrer nos horários 

preconizados, pela equipe que o gerou, devendo o enfermeiro determinar qual 

profissional executará a ação. Para isto, todos os EPIs devem ser utilizados 

corretamente. 
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  Entrega de Materiais Contaminados na CME: a entrega de materiais no 

Centro de Materiais e Esterilização – CME no expurgo é realizado em carro próprio 

dentro dos padrões exigidos (carro fechado) e registrado através do FOR.193 

CONTROLE DE MATERIAIS ENVIADOS A CME. 

  Requisição de materiais estéreis na CME: a retirada do material estéril é feita 

diretamente no Centro de Materiais e Esterilização – CME e com a apresentação do Formulário 

de Requisição devidamente preenchido pelo Técnico no FOR.193 CONTROLE DE MATERIAIS 

ENVIADOS A CME. 

 

 Nos casos em que houver necessidade de avaliação, dos pacientes 

internados, de outras especialidades, que não clínicos gerais, o médico deve 

preencher a solicitação e a equipe de enfermagem encaminha o pedido ao NIR, 

que ora solicitar a consulta. 

 Após a alta, caso o médico identifique necessidade de acompanhamento via 

ambulatorial, nas especialidades que ofertamos, o médico deverá preencher o 

pedido e algum membro da equipe de enfermagem ou assistente administrativo, 

deverá levar o pedido ao ambulatório para que seja realizado o agendamento da 

referida consulta. 

 
 Há alguns exames que ainda não são realizados na Unidade, nestes casos 

devem ser solicitados ao NIR para que sejam realizados em outra instituição, 

devendo sempre, quando transferido, o paciente ser acompanhando por um 

profissional de enfermagem da Unidade. Nos casos dos exames que são realizados 

no hospital, o laboratório é quem realiza a coleta das amostras, sendo assim, no 

momento que o exame for solicitado, o laboratório deve ser acionado para realizar 

o exame. 

 . 

 
 A solicitação é feita via FOR.SAME.024 SOLICITAÇÃO DE EXAMES, não 

havendo a necessidade de impressão. O Raio-X é realizado no SADT. Para a 

realização do mesmo o paciente é transportado pela equipe de enfermagem e um 

maqueiro 
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 A solicitação dos exames é feita via solicitação de exames. A coleta de 

amostra para exames laboratoriais é feita no leito sendo coletadas pelo coletador 

do laboratório conforme rotina institucional.  

 
 O agendamento de exames externos é solicitado pelo assistente 

administrativo do NIR de segunda a sexta das 08:00 h às 18:00 h e pelo enfermeiro 

assistencial nos demais horários. É feita a solicitação APAC pelo médico plantonista 

e entregue ao e que encaminha ao NIR que faz o agendamento do exame solicitado. 

Após a confirmação do agendamento do exame o serviço social entra em contato 

com a família ou responsável pelo paciente para informar sobre o agendamento do 

exame e solicita a presença do mesmo para acompanhar o transporte do paciente. 

O transporte do paciente é agendado pelo enfermeiro assistencial. 

   

 
  A unidade deve dispor de uma equipe de higienização exclusiva para 

atender setor. As enfermarias são classificadas como áreas semicríticas, devendo 

a desinfecção terminal ser realizada com intervalos não superiores a 15 (quinze) 

dias, exceto nos casos que o quarto for ocupado por paciente em precaução 

adicional, pois nessa situação o ambiente é considerado crítico e terminal deve ser 

realizada a cada sete dias. No caso da limpeza concorrente, esta deve ser realizada 

duas vezes a cada 24 horas. 

  No que se refere a enfermaria com leitos ocupados, a higienização do leito 

e dos equipamentos médico-hospitalares deve ser feita pelo técnico de 

enfermagem, seguindo a periodicidade de três vezes ao dia. 

  Todos os equipamentos do setor devem, necessariamente, ser 

armazenados, na sala de equipamentos, após sua higienização adequada, que 

também deve ser feita pela equipe de enfermagem. Após a higienização deve-se 

fixar uma etiqueta identificando a ação. Após 15 (quinze) dias de armazenamento, 

sem uso, mesmo higienizado, o equipamento deve ser limpo novamente antes do 

uso com pacientes. 

 

  A checagem do cardioversor/desfibrilador é realizada diariamente pelo 

enfermeiro supervisor no período diurno e noturno e preenchido o check list de 

controle. 
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  A checagem do cardioversor/desfibrilador é realizada diariamente pelo 

enfermeiro assistencial duas vezes ao dia às 07 h e às 19 h e fixada no caderno de 

controle de teste do aparelho, e mensalmente realizado checagem pela engenharia 

clínica. 

  Os insumos e medicamentos do carro de emergência são checados uma vez 

por semana e após abertura do mesmo (pelo enfermeiro diarista e/ou assistencial). 

A conferência é feita por um enfermeiro e por um técnico em farmácia. O registro 

da conferência é feita em documento específico FOR.265.CF.CONFERÊNCIA DO 

CARRINHO DE EMERGÊNCIA ADULTO, após a conferência as gavetas são lacradas 

com lacre numerado disponibilizados pela farmácia satélite. É feita também à 

conferência diária dos materiais disponibilizados no carro de emergência como: 

funcionamento do laringoscópio (cabo e lâmina), presença da tábua de massagem, 

presença do lacre e presença de 01 fio guia, 01 ambu e um vidro de aspiração. 

  Os insumos e medicamentos do carro de emergência são checados uma vez 

por mês e após a abertura do mesmo. A conferência é feita por um técnico em 

enfermagem e/ou enfermeiro e por um técnico em farmácia. O registro da 

conferência é feito em documento específico, após a conferência as gavetas são 

lacradas com lacre padronizado pela instituição. É feito a conferência diária dos 

materiais disponibilizados no carro de emergência como: funcionamento do 

laringoscópio (cabo e lâmina), presença do lacre e cilindro de oxigênio. 

 
 Os psicotrópicos devem ser dispensados aos pacientes apenas mediante 

prescrição médica e ficha de controle especial, direto pela farmácia satélite, 

devendo seu preparo e administração serem supervisionados pelo enfermeiro.  

 O controle dos psicotrópicos dispensados aos pacientes internados nas enfermagerias é 

realizado e registrado pelo enfermeiro assistencial, onde o medicamento é entregue na pela 

farmácia satélite da unidade e toda dispensação é feita via Prescrição Médica e Receituário do 

Psicotrópico FOR.133.CF RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL DE USO PRIVATIVO carimbado e 

assinado pelo médico plantonista. Após o recebimento o medicamento é acondicionado em local 

adequado e mantido trancado até o momento da administração. 

 
  O controle de equipamentos da unidade, é feita pelo patrimônio e 

supervisão de Enfermagem. É realizada a conferência diária dos equipamentos e 

semipermanentes do setor por um técnico de enfermagem escalado no apoio pelo 
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enfermeiro supervisor para tal atividade. O controle de material e equipamentos 

do setor é feito diariamente pelo Enfermeiro e técnico de enfermagem conforme 

escala.  

   

 
 As escalas mensais de trabalho são elaboradas pelo coordenador de 

enfermagem, conforme jornada de trabalho do colaborador. A divisão de tarefas 

segue uma escala, elaborada diariamente pelo enfermeiro supervisor e 

disponibilizada no setor, em casos de faltas e atestados o enfermeiro supervisor 

faz a readequação. 

  O colaborador deve realizar suas refeições todas (desjejum, almoço, lanche 

da tarde, jantar e ceia) apenas no refeitório. 

 Os intervalos de descanso acontecem a partir das 11:30 para os 

colaboradores do diurno e a partir das 24:00 para o noturno. Os colaboradores do 

diurno gozam de 01 hora de intervalo, e os do noturno gozam de 02 horas de 

intervalo, incluindo a pausa para as refeições. 

 
Os colaboradores podem solicitar até 03 trocas mensais, através do formulário 

Solicitação de Folgas/ Trocas. A solicitação deverá ser entregue ao Supervisor que 

encaminhará ao coordenador do setor para validação / aprovação e assinatura de 

ambos. 

 
 Os profissionais de enfermagem podem, com escala 12x36, solicitar até 03 

trocas mensais através do FOR.163.CRH.TROCA DE PLANTÃO, conforme ACORDO 

COLETIVO DE TRABALHO 2017/2019, Cláusula vigésima segunda, paragrafo único. 

Tal solicitação é entregue ao Coordenador de Enfermagem da UTI para validação 

/ aprovação. 

 Os Atestados Médicos deverão ser entregues, com o prazo de até 24 horas 

da data de início, à Coordenação de Enfermagem, devendo conter: o CID, 

assinatura do profissional, carimbo e assinatura do médico. Não serão aceitos 

atestados com: rasuras, correções feitas com corretivo, atestados ilegíveis e 

atestados excedentes ao prazo determinado de 24 horas. 

 Os Atestados de comparecimento e acompanhante, serão aceitos somente 

para justificativa da ausência do colaborador no plantão, portanto o mesmo não 

abonará sua falta, mas apenas justificará a falta evitando aplicação de medida 

disciplinar. 
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 Referente as ausências, por conta do falecimento de entes queridos, 

somente serão aceitos documentos de justificativas (atestados de óbito) quando o 

óbito for de parentes de 1°Grau(Pais, filhos e Cônjuges) 

 
 A alta por óbito se dá após a constatação do óbito pelo médico. A equipe 

técnica em enfermagem faz o preparo do corpo conforme protocolo institucional 

de cuidado do corpo após morte e encaminha-o para o morgue. A Enfermeira 

supervisora solicita no serviço social o formulário para encaminhamento ao IML / 

SVO ou a declaração de óbito, entrega para o médico atestar. A Enfermeira 

supervisora registra o óbito no prontuário, onde faz a evolução e registra no 

caderno de óbitos pelo enfermeiro. 

 Para o Controle de óbito na unidade utiliza-se o FOR.167.CNIR. 

CONTROLE DE ÓBITO. Na hora da entrega do corpo á funerária e SVO ou 

IML preenche-se o FOR.302.GECONTROLE DE ENTREGA DO CORPO PARA 

FUNERÁRIA. 

 
 A passagem de plantão acontece diariamente às 07:00 e as 19:00 após as 

trocas de equipe. Deve ser realizada no interior do setor, passando leito por leito., 

onde o enfermeiro e o técnico em enfermagem passa a história do paciente, 

intercorrências e pendências. 

 
 A realização de cuidados e procedimentos são realizadas tendo como 

referência os protocolos institucionais (POPs) disponibilizados no drive. 

 
Diariamente o Enfermeiro supervisor e técnico em enfermagem fazem o registro 

nos formulários de enfermagem. Além da evolução diária deverão ser registradas 

todas as intercorrências e cuidados prestados ao paciente no decorrer do período 

que esteve no setor. O relatório de enfermagem deve conter as informações 

mínimas sobre o plantão, intercorrências e pendências. 

 
Diariamente o Enfermeiro supervisor e técnico em enfermagem fazem o registro nos formulários 

de enfermagem. Além da evolução diária, deverão ser registradas todas as intercorrências e 

cuidados prestados ao paciente no decorrer do período que esteve no setor. O relatório de 

enfermagem deve conter as informações mínimas sobre o plantão, intercorrências e pendências. 
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Segunda-feira Noite: Limpar com compressa embebecida com o degermante preconizado e 

Organizar o posto de enfermagem (armários que se encontra dentro da UTI). 

Sexta dia: Levar para CME todo e qualquer material vencido como  (respirador, ambu, 

umidificador, látex, bandejas entre outros). Fazer requisição na farmácia de insumos usado no 

posto. 

Sábado dia: Limpar com água e degermante preconizado e organizar armários e bandejas da 

sala de materiais de estoque como (PICC, KTU, COT) entre outros.  

Sábado noite: Limpar com água e degermante preconizado e organizar sala de equipamento 

sendo limpar as mesmas e organizar armários. Lavar incubadora de reserva. 

Domingo Dia: Limpar os bins com compressa e o degermante preconizado na unidade e 

geladeira da sala de medicação. 

Domingo Noite: Conferir medicações e validades. 

 
• A notícia do óbito é dada exclusivamente pelo médico para a família, 

pessoalmente; caso necessário, por algum motivo outro, o médico deverá conversar 
com um familiar por telefone a notícia do óbito será passada por ele conforme sua 
avaliação; 

• Todo e qualquer evento adverso, com ou sem Dano, inclusive o Near 

Miss (quase erro) devem ser notificados imediatamente ao NQSP (Núcleo de 

Qualidade de Segurança do Paciente); 

• Toda doença de notificação compulsória, seja nos casos de suspeita ou 

diagnóstico confirmado, a depender da patologia, conforme orientação do Núcleo 

de Vigilância Epidemiológica da prefeitura, deve ser preenchida, completamente e 

sem rasuras, a ficha de notificação compulsória, pelo enfermeiro e encaminhada ao 

SCIRAS, mantendo uma cópia no prontuário do paciente.  

1.8 ROTINAS OPERACIONAIS PARA AMBULATÓRIO 
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POP PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Páginas  1  

Revisão    Data    

Procedimento: Rotina do Enfermeiro do Ambulatório  

Quem  Tec. De Enfermagem  

Onde  Ambulatório  

Quando  Segunda a Sexta das 07 às 19h  

Condições 
Necessárias    

Descrição do 
Procedimento  

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;  
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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:  Aprovado por:  

 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.1 

Emissão 

 

RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA ABERTURA DE FICHA 

Revisão 

No Data: 

Executante 

Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 

Atendimento ágil e eficiente. 
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Recursos Necessários 

Terminal de computador 

Atividades 

Receber o paciente; 

Perguntar ao paciente qual a especialidade e / ou atendimento; 

Conferir documentação e marcação a consulta / exame / procedimento; 

Pedir ao paciente que sente e aguarde ser chamado pelo para a sala. 

Cuidados 

Ser atenciosa com o paciente. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o paciente manifestar dúvidas quanto ao exame que vai realizar, solicitar que o 

mesmo aguarde, pois o médico e/ou o técnico irá explicar como é o procedimento. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.2 

Emissão 
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RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE EXAMES E PEQUENOS 

PROCEDIMENTOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar administrativa. 

Resultados esperados 

Assegurar que as solicitações foram preenchidas devidamente. 

Recursos Necessários 

Guias com solicitação de exames. 

Atividades 

Receber a planilha de agendamento de exames e de pequenos procedimentos; 

Conferir as solicitações; 

Lançar no sistema todas as planilhas. 

Cuidados 

Guias preenchidas e assinadas pelo médico solicitante. 

Ações em caso de não conformidade 

Nos casos de solicitações que não estão preenchidas e assinadas corretamente, 

comunicar a chefia imediata para providências. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do 

representante 

Data: 

 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

AMBULATÓRIO 

POP.3 

Emissão 

CHECAGEM DE SALA DE CONSULTA / PROCEDIMENTO Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de Enfermagem. 

Resultados esperados 

Garantir que a sala está em perfeitas condições para a realização de consultas ou 

procedimentos. 

Recursos Necessários 

CheckList para conferência 

Atividades 

Verificar mobiliário da Sala 

Verificar equipamentos e insumos pertinentes à especialidade 

Verificar itens de higiene e limpeza 

Repor os consumíveis 

Remover itens descartados 
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Cuidados 

Nunca chamar o paciente sem antes verificar a sala; 

Ações em caso de não conformidade 

Qualquer problema que surja comunicar à enfermeira chefe da unidade para que tome 

as ações corretivas necessárias 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação: 

Assinatura do 

representante 

Data: 

1.9 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM 

 

4. OBJETIVO 

Auxiliar no esclarecimento diagnóstico e na instituição do tratamento. Detectar alterações no 

funcionamento cardíaco, vascular, metabólico e respiratório. Acompanhar a curva de 

variação da frequência respiratória e do pulso.  

5. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem 

6. DEFINIÇÕES 

Contagem da frequência e descrição das características do pulso e da respiração por minuto.  

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1 Informar ao acompanhante e paciente do procedimento e a sua finalidade 
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4.2 Higienizar as mãos; 

4.3 Posicionar o cliente em decúbito dorsal ou em posição confortável, adequada e segura.  

4.4 Mensurar a frequência e descrever as características do pulso arterial; 

4.5 Expor o local da artéria selecionada; 

4.6 Aproximar o relógio do campo visual; 

4.7 Colocar as polpas dos dedos indicador e médio sobre a artéria, comprimindo-a, 

moderadamente, até sentir a sua pulsação e contar a frequência das pulsações, 

observando o ritmo, e o volume do pulso. Manter os dedos posicionados sobre a artéria 

4.8 Contar o número de respirações durante um minuto, observando o tipo de respiração, a 

expansibilidade torácica, o ritmo, a profundidade e a presença de ruídos audíveis; 

4.9 Retirar os dedos da região; 

4.10 Proceder às anotações das medidas mensuradas no bloco de anotações; 

4.11 Posicionar a criança confortavelmente e segura no leito; 

4.12 Higienizar as mãos; 

4.13 Registrar as frequências respiratórias e do pulso em impresso próprio, constante do 

prontuário da criança. 

4.14 Proceder às anotações de enfermagem constando todas as características das 

frequências encontradas, assim como ocorrências adversas e medidas tomadas.  

5 DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1 Relógio com marcador de segundos 

5.2 Caneta  

5.3 Papel para anotações.  

6 EPI 

6.1 Não se aplica 

7 RESPONSABILIDADE 
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7.1 Enfermeiros e técnicos de enfermagem 

8 QUANDO EXECUTAR 

8.1 Toda criança hospitalizada; 

8.2 Crianças com alterações dos padrões respiratórios e/ou cardiovascular; 

8.3 Antes e após transfusões de hemocomponentes; 

8.4 Antes e após alguns procedimentos e cirurgias.  

9 REGISTROS 

9.1 FOR.SAME 001 FICHA DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM - SINAIS VITAIS. 

10 AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1 NC: Evitar aferir o pulso arterial e a frequência respiratória, quando criança estiver 

chorando e após procedimentos que causem dor, desconforto e atividades físicas. 

10.2 Ação: Verificar o pulso apical, posicionando o diafragma do estetoscópio no ápice 

do coração (abaixo do mamilo esquerdo a altura do quinto espaço intercostal)  

Em crianças dar preferência ao pulso braquial. 

11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1 Aferir as frequências e características do pulso e da respiração, obtendo valores 

fidedignos para embasamento das ações de enfermagem e condutas médicas.  

12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Organização Pan Americana 

da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois anos / Secretaria de Política de 

Saúde. Organização Pan Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

VIANA, D.L. et al. Manual de Procedimentos em pediatria. São Caetano do Sul: Yendis, 

2006.  

SCHIMITZ, E.M. et al. A enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005.  

STACCIARINI,T.S.G.;CUNHA.M.H.R. Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem. 

São Paulo: Editora Atheneu,2014.  
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13 ANEXO 

Não se aplica 

14 HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  

 

 
 

 

 

15 APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO 

Verificar os sinais vitais do paciente para auxiliar no diagnóstico e tratamento, e para 

acompanhar a evolução da doença. Os sinais vitais evidenciam o funcionamento e as 

alterações da função corporal podendo indicar enfermidades. 

2. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem. 

3. DEFINIÇÕES 

Procedimento realizado em usuários que estão internados e/ou que chegam no acolhimento 

para serem atendidos. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

Temperatura 

4.1.1. Explicar o procedimento para o paciente; 

4.1.2. Enxugar a axila do paciente ou orientá-lo a fazer; 

4.1.3. Higienizar as mãos e organizar o material; 

4.1.4. Verificar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35º. C; 

4.1.5. Colocar o termômetro na axila de forma que fique o bulbo em contato com 

a pele; 

4.1.6. Pedir para que o paciente comprima o braço de encontro ao corpo, de 

preferência colocando a mão no ombro oposto; 

4.1.7. Retirar o termômetro após cinco minutos (ou de acordo com orientação do 

fabricante); 

4.1.8. Fazer a leitura e anotar o valor da temperatura; 

4.1.9. Limpar o termômetro com o algodão embebido em álcool; 

4.1.10. Desprezar o algodão sujo; 

4.1.11. Higienizar as mãos. 

Técnica bucal 

4.1.12. Explicar o procedimento para o paciente; 
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4.1.13. Higienizar as mãos; 

4.1.14. Calçar luvas; 

4.1.15. Verificar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35º.C colocando o 

termômetro embaixo da língua do paciente; 

4.1.16. Solicitar que o paciente cerre os lábios, firmando o termômetro no canto 

da boca; 

4.1.17. Após cinco minutos (ou de acordo com orientação do fabricante) retirar o 

termômetro; 

4.1.18. Fazer a leitura e anotar o valor da temperatura; 

4.1.19. Limpar o termômetro com o algodão embebido em álcool a 70% e 

guardá-lo; 

4.1.20. Desprezar o algodão sujo; 

4.1.21. Retirar as Luvas; 

4.1.22. Higienizar as mãos. 

Técnica retal 

4.1.23. Explicar o procedimento para o paciente; 

4.1.24. Colocar o paciente na posição de Sims-decúbito lateral esquerdo com 

perna fletida; 

4.1.25. Higienizar as mãos; 

4.1.26. Calçar as luvas; 

4.1.27. Lubrificar a ponta do termômetro introduzindo-a no reto; 

4.1.28.  Retirar o termômetro após 5 a 7 minutos, fazer a leitura e anotar; 

4.1.29. Lavar o termômetro com água e sabão, passar álcool a 70% sob o 

termômetro e guardá-lo.  

4.1.30. Retirar as luvas; 

4.1.31. Higienizar as mãos; 
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4.4. Respiração 

7.1.1. Explicar o procedimento para o paciente. 

7.1.2. Manter o paciente sentado ou deitado no leito. 

7.1.3. Ser natural, não deixando que o paciente perceba que sua respiração 

está sendo contada, pois pode causar-lhe ansiedade. 

7.1.4. Observar quando o tórax sobe e desce ou os movimentos do abdômen 

e contar durante um minuto.  

7.1.5. Anotar o número de movimentos respiratórios por minuto.  

 

Pulso 

7.1.6. Explicar o procedimento para o paciente. 

7.1.7. Higienizar as mãos e organizar o material. 

7.1.8. Palpar o pulso radial ou os citados acima. 

7.1.9. Manter o paciente em posição confortável. 

7.1.10. Apoiar o braço se o pulso for o radial. 

7.1.11. Colocar o dedo indicador e anular no local e pressionar 

levemente, sem comprimir o local. Não usar o dedo polegar, pois sua 

pulsação pode ser confundida com a do paciente. 

7.1.12. Contar o número de batimentos do pulso em um minuto. 

7.1.13. Ou utilizar o aparelho oxímetro que também mostra o pulso; 

7.1.14. Anotar a frequência e o ritmo cardíaco; 
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7.1.15.  Higienizar as mãos. 

 

Pressão arterial 

Explicar o procedimento para o paciente; 

Higienizar as mãos e organizar o material; 

Palpar o pulso braquial ou radial; 

7.1.16. Colocar o manguito a 3 cm, aproximadamente, acima da fossa 

cubital, de modo que não fique muito apertado nem frouxo; 

Palpar novamente para obter pulso. Uma vez obtido continue a palpar inflando o 

manguito até a medida de o manômetro ficar 20 mmHg além do ponto em que o 

pulso não foi mais sentido na palpação; 

Observar para que os prolongamentos de borracha não se cruzem. 

Fazer desinfecção das olivas e diafragma do estetoscópio com bola de algodão 

embebida em solução álcool. Em pacientes inconscientes e sem pulsação 

periférica-insuflar imediatamente até 200mmHg de pressão no manguito e 

proceder a verificação (pacientes graves), caso a pressão não seja audível, 

desinsuflar e imediatamente, insuflar até 250mmHg, ocorrendo o mesmo, proceder 

da mesma forma, indo até 300mmHg. 

7.1.17. Abrir lentamente a válvula e observar no manômetro o ponto 

em que é ouvido o primeiro batimento (pressão sistólica), e o ponto em 

que o som é ouvido por último (pressão diastólica). 

7.1.18. Retirar o ar, em caso de dúvida, repetir a operação 1(um) minuto após, 

para confirmar. 
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Limpando as olivas do estetoscópio com álcool a 70%; 

7.1.19. Verificar a pressão arterial no menor tempo possível a fim de impedir 

congestão venosa, pois o manguito age com um torniquete. 

7.1.20. Higienizar as mãos; 

 

Oximetria 

Explicar o procedimento para o paciente; 

Higienizar as mãos e organizar o material; 

Colocar o aparelho oxímetro preferencialmente em qualquer dedo da mão; 

Observar a leitura da medida do aparelho; 

Limpar o aparelho  

Higienizar as mãos. 

 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Algodão com álcool 

5.2. Folhas de controle de enfermagem 

5.3. Luvas de procedimentos 

5.4. Relógio 
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5.5. Manguito de pressão arterial 

5.6. Esfigmomanômetro 

5.7. Termômetro 

5.8. Oxímetro 

 

6. EPI 

Luvas de procedimento, máscara 

7. RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

8. QUANDO EXECUTAR 

Quando o paciente for admitido na Unidade para consulta e/ou internação. 

Aprazamento de acordo com o quadro clínico do cliente e rotina da unidade. 

9. REGISTROS 

9.1 Anotação na ficha de atendimento, e/ou no prontuário de internação. 

9.2 FOR.001.SAME Ficha de Anotação de Enfermagem-Sinais Vitais  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 
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10.1 NC: Quando não se verificar os sinais vitais. 

10.1.1 Ação: Fazer o mais breve possível, treinar a equipe e esclarecer da importância na 

verificação desse sinal vital. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MOZACHI, N. O hospital manual do ambiente hospitalar, Editora Real,Curitiba, 

2005 SMITH-TEMPLE, J. Gui para procedimentos de enfermagem, Porto alegre: 

Artmed, 2004; 

POTTER, PA.; PERRY. A.G. Fundamentos de Enfermagem: conceitos, processos e prática. 

6 ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan,2006; 

SMITH-TEMPLE, J. Gui para procedimentos de enfermagem, Porto Alegre:Artmed, 

2004. 

13. ANEXO 

Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: 

 

Ass. do 1° aprovador: 

 

Ass. do 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Realizar rígido controle de infusões x eliminações, para avaliação da evolução 

clínica do paciente.  

2. APLICAÇÃO 

2.1.  Será aplicado aos pacientes que tenham necessidade clínica de balanço hídrico.  

3. DEFINIÇÕES 

3.1.  Balanço hídrico representa a monitoração detalhada de liquido administrados e 

eliminados por um paciente num determinado período. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Lavar as mãos com água e sabão  

4.2. Usar impresso padronizado 

4.3. Anotar todos os ganhos de 2/2 horas 

4.4. Zerar bomba de infusão e realizar leitura de 2/2 horas 

4.5. Registrar todos os volumes infundidos rigorosamente 

4.6. Registrar perdas: Pesar fralda seca e depois com diurese para que o balanço hídrico 

seja fidedigno. 

4.7. Pesar fralda com fezes pastosas, semilíquidas e liquidas 

4.8. Paciente com Sondas Vesicais de demora, fazer a leitura no saco coletor de urina 

sistema fechado e depois desprezar diurese em comadre ou saco coletor 

descartável.  

4.9. Paciente sem Sondas ou fraldas a diurese será desprezada em saco coletor 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Calculadora se necessário 

5.2. Comadre 

5.3. Balança  
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6. EPI  

6.1. Máscara descartável 

6.2. Luva de procedimento 

6.3. Capote se necessário   

7. RESPONSABILIDADE  

7.1. O procedimento do balanço hídrico será realizado pelo técnico em enfermagem e 

supervisionado pelo enfermeiro. 

7.2. O cálculo do balanço hídrico será realizado exclusivamente pelo ENFERMEIRO.  

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. O registro será feito pelo técnico em enfermagem a cada duas horas no período de 

24 horas, assinar, carimbar a folha de registro. 

  

9. REGISTROS 

9.1. FOR.251.GE BALANÇO HÍDRICO 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: O procedimento deixar de ser executado ou registrado pela equipe de 

enfermagem 

10.1.1. Ação: Educação continuada, orientação da equipe. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

11.1. A medida e a anotação sistemática dos ganhos (ingestão, infusões, etc.) e 

perdas líquidos (urina, fezes, drenos, sondas e etc.) são muito importantes nos 

pacientes com doenças graves, sobretudo naqueles com tendência a reter líquidos, 

como nos portadores de disfunção cardíaca, renal, hepática, desnutrição com 

hipoproteinemia. O balanço hídrico é um cuidado básico de enfermagem geralmente 

indicados nos pacientes em estado mais grave. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3725 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE 
AMBULATORIO, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E 
LABORATÓRIO 

 

 

12.1. POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem: conceitos, processo 

e prática. 6ed. Rio de Janeiro. Guanabara, Koogan, 2006 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: 

 

Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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8. OBJETIVO 

Padronizar o processo de Admissão, transferência, alta e óbito Hospitalar, acolhendo o 

paciente e seus familiares com cordialidade e atenção. 

9. APLICAÇÃO 

Equipe de enfermagem  

10. DEFINIÇÕES 

Considera-se a admissão o ato de realizar a internação do paciente em um leito hospitalar 

e pode ser classificada em eletiva, de urgência e de emergência, de acordo com o agravo 

do paciente.  

A transferência é mobilização do paciente que pode ser interna (para outro leito, outra 

clínica ou ainda, para responsabilização de outra equipe médica) e externa, que diz 

respeito ao encaminhamento do paciente a outra Instituição de saúde.  

A alta é a liberação do paciente após o período de internação e pode ocorrer em diversas 

situações: cura melhora inalteração do caso, para tratamento ambulatorial, administrativa, 

por indisciplina, evasão ou ainda, a pedido (KOCH et al, 1996). Significa a saída do 

paciente do hospital provisoriamente ou definitivamente (LIMA, 2000).  

O óbito deve ser considerado como continuidade do atendimento de enfermagem ao 

paciente e a sua família, onde deverão receber os cuidados necessários de forma respeitosa 

e segura (LIMA, 2000). 

11. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

Admissão 

Comunicar sobre a admissão e obter informações sobre o paciente e suas condições 

gerais (determina o leito apropriado, e prepará-lo para receber o paciente);  

Providenciar uma prancheta para o paciente onde serão colocados os formulários 

de rotina (folha de indicações/evolução/tratamento, AIH, laudo médico para 

solicitação, pedido de exames, etc.); 
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Receber o paciente e o cuidador ou o familiar, identificando-se e encaminhá-los 

ao leito (realiza o acolhimento do paciente e do acompanhante com humanização 

e respeito); 

 Apresentar a unidade, a enfermaria e os companheiros de quarto, se houver 

(permite integração entre o paciente e os demais membros da enfermaria; 

favorece a adaptação do paciente à nova realidade); 

Verificar a necessidade e possibilidade de um acompanhante ao paciente durante 

a internação; 

Informar quanto às rotinas da clínica, local e horário para banho, refeições, 

recreação, visita médica e de familiares (garante adequado relacionamento 

interpessoal; integra o paciente no processo de decisão sobre seu tratamento; 

evita ou amenizar a ansiedade do paciente); 

Verificar condições de higiene e, se possível for encaminhar o paciente ao banho 

de aspersão e troca de roupas (visando a prevenção de disseminação de 

microorganismos, mantendo uma assistência individualizada);  

Verificar os itens do prontuário, internação e a existência de resultados de exames 

prévios. Providenciar os encaminhamentos necessários para exames, pareceres, 

prescrição médica, serviço de nutrição e outros (verifica e adequar a 

documentação do paciente; garante adequado atendimento ao paciente de forma 

multidisciplinar); 

Proceder o registro da admissão no livro de internação e admissão sobre as 

condições do paciente no prontuário do mesmo (contribui para a documentação 

legal do procedimento, para auditoria de enfermagem e para o faturamento; serve 

como respaldo ético e legal); 

Verificar os sinais vitais no ato da admissão e anotar no campo específico na folha 

de prescrição com hora da verificação (identifica alterações que necessitam serem 

corrigidas no ato da admissão; serve como guia para a implementação da 

assistência de enfermagem); 

Realizar a avaliação do paciente (enfermeiro do plantão) suas necessidades e 

percepções, histórico, exame físico, diagnósticos de enfermagem e prescrição de 

enfermagem-Iniciar a SAE (garantindo assistência de enfermagem com qualidade 

a partir do raciocínio clínico; determina o plano de ação ao paciente de acordo 

com suas necessidades mais urgentes); 

Realizar todas as anotações dos dados coletados e dos procedimentos realizados 

no prontuário do paciente (servindo de subsídio para avaliar a assistência prestada; 

contribui para a documentação legal do procedimento, para auditoria de 

enfermagem e para o faturamento; serve como respaldo ético e legal); 

Realizar a higienização simples das mãos em todas as situações de contato com o 

paciente, seus pertences, na realização de qualquer procedimento relacionado a 

ele (reduz a microbiota transitória e patogênica; evita infecção hospitalar pelo 
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carreamento de microorganismos de forma cruzada; atua na profilaxia e controle 

de infecção hospitalar; é a ação isolada mais importante para prevenção e controle 

de infecção relacionada à assistência à saúde). 

Transferência  

Transferência interna – mudança de leito 

Comunicar ao paciente/ acompanhante e justificar a necessidade da transferência. 

Evitar ou amenizar a ansiedade do paciente (evita ou ameniza a ansiedade do 

paciente); 

Auxiliar paciente e acompanhante a transferir seus pertences e apresentar lhes à 

nova enfermaria (evita o extravio dos pertences; permite nova adaptação do 

paciente; garante conforto e segurança ao paciente); 

Providenciar troca do número do leito na documentação do paciente (organiza o 

serviço; mantém documentação atualizada); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar a desinfecção e organização do leito desocupado pelo paciente (mantém 

a organização da unidade; previne infecção hospitalar; prepara o leito para nova 

admissão);  

Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Transferência externa – mudança de Unidade de Saúde 

Comunicar o paciente e acompanhante e justificar necessidade da transferência 

(elucida sobre o procedimento, garantindo sua colaboração; facilita a 

compensação de limitações e dificuldades existentes para o paciente; evita ou 

amenizar a ansiedade do paciente); 

Verificar junto ao Sisreg a disponibilização de vaga (certifica da adequada 

transferência sem prejuízos ao acompanhante e ao paciente; mantém 

comunicação efetiva com instituição de saúde que acolherá o paciente); 

Auxiliar o paciente a organizar seus pertences e verificar se todos os cuidados de 

enfermagem do período foram realizados e registrados (garante que todos os 

pertences serão encaminhados; facilita o transporte do paciente; encaminha o 

paciente confortável e assistido adequadamente; garante registro do atendimento 

do paciente); 

Solicitar ao setor de transporte o encaminhamento do paciente (garante transporte 

adequado, seguro e confortável); 
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Entregar exames radiológicos, cópias de laudos e relatórios ao paciente, familiar 

ou profissional que o acompanhará (garante encaminhamento adequado da 

documentação do paciente; permite continuidade da assistência ao paciente); 

Realizar o registro da transferência no livro de internação e no prontuário do 

paciente (estabelece a comunicação adequada entre a equipe multidisciplinar; 

mantém subsídios para avaliar a assistência prestada; contribui para a 

documentação legal do procedimento, para auditoria de enfermagem e para o 

faturamento; serve como respaldo ético e legal); 

Organizar prontuário do paciente para posterior encaminhamento ao setor de 

faturamento (organiza a unidade e documentação; evita problemas 

administrativos; garante, em tempo hábil, o faturamento da internação do 

paciente); 

Higienizar as mãos; 

Calçar as luvas; 

Realizar a desinfecção e organização do leito desocupado pelo paciente (mantém 

a organização da unidade; previne infecção hospitalar; prepara o leito para nova 

admissão); 

Retirar as luvas; 

Higienizar as mãos. 

Alta 

11.1.1. Comprovar efetivação da alta, que deve ser dada por escrito e 

assinada pelo médico responsável, após ter realizado avaliação clínica e 

analisado exames laboratoriais e radiológicos, caso tenham sido 

solicitados (evita equívoco na prestação de orientações e nas anotações 

relevantes; propicia planejamento adequado para alta); 

Comunicar ao paciente e acompanhante. Caso esteja desacompanhado comunicar 

família ou responsável (integra o paciente no processo de decisão sobre seu 

tratamento; evita ou amenizar a ansiedade do paciente); 

Verificar se todos os cuidados de enfermagem necessários foram realizados no 

período (caso necessário realizá-los); 

Orientar paciente e/ou responsável sobre os cuidados após alta e esclarecer 

possíveis dúvidas sobre repouso, medicações, dieta, retorno ambulatorial e outros 

(garante manutenção dos cuidados pós-alta e a convalescença adequada; evita 

transtornos ao paciente e à sua família depois da saída do hospital); 

11.1.2. Avisar o farmacêutico quando houver alta para que o mesmo possa 

orientar o paciente e o familiar sobre o uso dos medicamentos prescritos, 
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reforçando as informações no caso de uso de Heparina de baixo peso 

molecular (enoxaparina), antibióticos, medicamentos opióides e 

analgésicos; devolver medicação do paciente, caso os tenha deixado sob 

a guarda da farmácia no momento da internação; 

11.1.3. Avisar a nutricionista sobre a alta para que possa educar o paciente e 

o familiar com relação aos cuidados nutricionais, e dieta após a alta. 

11.1.4. Avisar a assistente social sobre a alta para realizar contato com 

familiares que receberá o paciente para continuidade do tratamento, caso 

necessário. 

11.1.5. Entregar ao paciente ou ao acompanhante, seus exames radiológicos 

e medicações pessoais, caso existam (garante manutenção dos cuidados; 

garante que o retorno ambulatorial se processe de forma satisfatória); 

caso precisem dos exames laboratoriais, encaminhar o acompanhante 

para solicitar segunda via no laboratório. 

11.1.6. Avisar o serviço de recepção e portaria, por meio presencial ou via 

telefônica, das altas. Comunicando nome completo. 

Orientar e verificar a remoção de todos os pertences (evita permanência ou 

extravio de pertences); 

Encaminhar o paciente, caso necessite (garantir transporte adequado e seguro); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar desinfecção do leito (mantém a organização da unidade; previne infecção 

relacionada à assistência à saúde; prepara o leito para nova admissão); 

Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Realizar registro horário e condições da alta no livro de internação e no prontuário 

do paciente (estabelece a comunicação adequada entre a equipe; serve de 

subsídios para avaliar a assistência prestada; contribui para a documentação legal 

do procedimento, para auditoria de enfermagem e para o faturamento; serve com 

respaldo ético e legal); 

Proceder à organização do prontuário para encaminhamento ao faturamento 

(mantém a organização da documentação do paciente; evita transtornos 

administrativos; garante, em tempo hábil, o faturamento da internação do 

paciente). 
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Alta a pedido (ação extra) 

Orientar o solicitante e o paciente sobre os riscos da alta sem decisão médica para 

sua saúde e de sua família (garante orientação sobre os riscos; serve de respaldo 

legal); 

Solicitar ao paciente e/ou familiar responsável que assine o Termo de 

Responsabilidade pela alta a pedido (respaldo legal; comprova isenção de 

responsabilidade em caso de agravos ao paciente após sua saída da Instituição); 

Entregar exames radiológicos e medicações, objetos e pertences de uso pessoal do 

paciente, caso existam (evita transtornos por extravio destes materiais); 

Avisar o médico responsável sobre o ato do paciente ou acompanhante (garante 

reconhecimento do fato aos membros da equipe);  

Registrar o ocorrido com detalhes no relatório de enfermagem e no prontuário do 

paciente. 

Óbito 

 Retirar a Declaração de Óbito do arquivo, após constatação do óbito, assinar no 

caderno de registro e entregar ao médico para ser preenchida (garante registro 

adequado e em tempo hábil do óbito; age com eficiência no cuidado pós-morte); 

Providenciar remoção do corpo ao morgue (encaminhar adequadamente o corpo; 

realização do trabalho com eficiência); 

Contatar familiares, caso não estejam na instituição, para comparecimento e 

recebimento de orientações e pertences (mantém assistência familiar; garante 

adequado relacionamento interpessoal com comunicação ampla); 

Receber e orientar familiares ou responsáveis, observando os critérios de 

humanização e solicitude (mantém assistência à família; respeita os familiares no 

momento da perda e da dor); 

Entregar os pertences do paciente e solicitar que o responsável assine, 

comprovando seu recebimento, no livro de ocorrências (dota a instituição de 

documentação legal; preza o valor sentimental de alguns pertences à família); 

Preencher todos os dados relativos ao paciente no livro de óbitos; 

Entregar a via amarela da Declaração de Óbito ao familiar mais próximo e solicitar 

que este assine no livro de óbitos (favorece o encaminhamento dos trâmites 

legais); 

Anexar as vias, branca e rosa ao prontuário do paciente; 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Realizar desinfecção do leito; 
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Retirar luvas; 

Higienizar as mãos; 

Realizar registro do óbito no prontuário do paciente; 

Organizar toda a documentação do paciente para encaminhar ao faturamento. 

Preparo do corpo pós-morte 

Manter ambiente tranquilo e reservado; se houver outro paciente na enfermaria, 

mude-o para um local tranquilo ou providencie um biombo (proporciona 

privacidade para realizar o procedimento; evita transtornos psicológicos ao outro 

paciente; demonstra respeito à família); 

Utilizar equipamento de proteção individual completo (oferecer segurança contra 

riscos susceptíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalhador; evita 

contaminação caso microorganismos infectantes estejam presentes); 

Higienizar as mãos; 

Calçar luvas; 

Proceder ao preparo do corpo com manobras lentas e cuidadosas (evitar 

acidentes); 

11.1.7. Colocar o corpo em posição ereta e com bom alinhamento (previne 

problemas com o rigor mortis); 

Retirar adornos e próteses e colocá-los em saco plástico, lacrar e identificar (evitar 

a perda e roubo dos pertences e facilitar sua devolução à família do paciente); 

Remover qualquer dispositivo invasivo e proceder à higiene e curativo se 

necessário (evita escape de fluidos e secreções no encaminhamento); 

Aproximar os lábios, fixando a mandíbula com atadura crepom. Proceder à fixação 

dos membros superiores e inferiores (evitar possíveis transtornos com o corpo após 

rigidez cadavérica); 

Colocar fralda descartável (o relaxamento esfincteriano pode causar a saída de 

fezes e urina); 

Identificar corpo, na altura do tórax, com os seguintes dados: nome, prontuário, 

clínica e hora do óbito (Manter a identidade do paciente; evita extravio do corpo); 

Proceder à cobertura do corpo com lençol ou invólucro plástico para óbito – técnica 

em envelope e fixar bem (preserva o corpo contra danos e assegurar a privacidade; 

evita transtornos durante o encaminhamento do corpo); 

Identificar o lençol ou o invólucro, na altura do tórax, com os mesmos dados 

anteriores (evita confusão na identificação do corpo); 
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Protocolar os pertences retirados do corpo em local onde a família que os receber 

possa assinar (garantir segurança à enfermagem e evitar extravio). 

12. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Papel 

Caneta 

Carimbo 

13. EPI 

6.1 Não se aplica. 

14. RESPONSABILIDADE 

7.1 Equipe de enfermagem. 

15. QUANDO EXECUTAR 

8.1 A admissão sempre quando o usuário entrar para a internação; transferência sempre 

que o usuário necessitar de ser transferido para outra Unidade ou outro setor da mesma 

Unidade; alta sempre que o usuário deixar nossa Unidade, seja ela cedida ou por evasão e 

óbito. 

16. REGISTROS 

9.1 Será registrado nos prontuários dos pacientes internados e livros de registro de admissão, 

alta, transferência ou óbito. 

17. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1 N.C.: A falta de anotações em prontuário.  

10.1.1 AÇÃO: Caso ocorra, solicitar que o profissional faça a anotação imediatamente. 

Treinar a equipe e esclarecer da importância dos relatórios. 

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1 Não se aplica. 

19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANVISA. Portaria MS 2.616 de 12 de maio de 1998- regulamenta as ações de 

controle de infecção hospitalar no país em substituição à Portaria MS 930/92; 1998. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3734 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE 
AMBULATORIO, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E 
LABORATÓRIO 

 

 

ARAÚJO MJB de. Técnicas fundamentais de enfermagem. Rio de Janeiro: Bezerra 

Araújo; 1983. 

ATKINSON LD; MURRAY ME. Fundamentos de enfermagem. Introdução ao processo 

de enfermagem. São Paulo: Guanabara Koogan; 200_. 

BORGES LF DE A E; KATAGUIRI LG; NUNES MJ; GONTIJO Filho PP. Contaminação nas 

mãos de profissionais de saúde em diferentes unidades de um Hospital 

Universitário brasileiro. Nursing2006;100(8):1000-3. 

CASARIN SNA, et al. Enfermería y gerencia de caso. Ver Lat-Am Enf. 2001;9(4). 

DALLY P; HARRINGTON H. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: EPU; 

1978. 

KOCH RM, et al. Técnicas básicas de enfermagem. 14ª ed. Curitiba: Florence;1996. 

LIMA IL de coordenadora. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6ª ed rev. 

Goiânia: AB; 2000. 

NAKATANI AYK. Processo de enfermagem: uma proposta de ensino através da 

pedagogia da problematização. (Dissertação). Ribeirão Preto; 2000. 

PESSINI C; BARCHIFONTEINE C. Dedução de problemas atuais de bioética. São 

Paulo: Loyola; 1996. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/ Hospital das Clínicas. Manual de padronização 

de procedimentos de enfermagem. Goiânia; 2003. 

20. ANEXO 

Não se aplica. 

21. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  

   

 

22. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 
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OBJETIVO 

 Proporcionar conforto melhorando o bem-estar físico, mental, espiritual e psicológico.  

  

APLICAÇÃO 

Equipe de enfermagem e multiprofissional. 

DEFINIÇÃO 

Manter o paciente seguro e confortável. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

Travesseiros 

Para colocá-los: 

Colocar o travesseiro sobre a cama; 

Suspender a cabeça do paciente; 

Colocar o travesseiro do lado oposto; 

Puxá-lo para debaixo da cabeça com a mão livre; 

Procurar fazer com a cabeça e o pescoço fiquem bem apoiados no travesseiro; 

Se o paciente usar dois travesseiros, não colocar exatamente um sobre o outro. 

Para retirá-los: 

Escorregar um braço sob a cabeça e com a mão na escápula, levantar um pouco o 

paciente; 

Remover o travesseiro e colocá-lo sobre a cama com a mão livre, retirando 

vagarosamente o braço de sob a cabeça. 

Para diminuir a tensão abdominal: 

Flexionar os joelhos, colocando sob os mesmos um travesseiro, rolo ou cobertor enrolado 

e coberto com fronha ou lençol; 

Para diminuir a tensão dos músculos intercostais; 

Colocar sob os quadris um travesseiro pequeno e macio. 

Para manter o paciente em decúbito lateral: 

Virar o paciente para o lado; 
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Colocar travesseiros: Sob a cabeça, de modo a focar bem - adaptado ao pescoço e 

ombros; Junto às costas; ao lado, para suporte do abdome; Entre os joelhos flexionados.  

Posicionadores e protetores de espuma 

Posicionador para cabeça, perna, calcâneo, tornozelo;  

Posicionador para alinhamento bacia e coluna; 

Argola para cabeça, entre joelhos e calcâneo; 

Posicionar rolo para diversos locais. 

Arco de proteção 

Proteger uma determinada região do corpo, contra o peso das cobertas; 

Isolar áreas lesadas do contato com a roupa (escoriações, queimaduras). 

Argolas de Algodão: São usadas para diminuir a pressão dos olecranos, dos calcâneos 

e joelhos. 

Fazer uma argola de 10 cm de diâmetro com algodão; 

Cobrir o algodão, envolvendo com uma faixa de crepe. 

Sacos de Peso: São usados para: 

Elevar uma região do corpo; 

Manter o membro em posição anatômica. 

  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Travesseiros; 

Sacos de peso; 

Argolas de algodão; 

Arco de proteção posicionado; 

Protetores de espumas. 

EPI 

Não se aplica. 

RESPONSABILIDADE 

Equipe de enfermagem. 

QUANDO EXECUTAR 

Sempre que necessário. 
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REGISTRO 

O registro é feito em prescrições e em anotações de enfermagem. 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Executar de imediato e reforçar a importância do procedimento. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem.17 ed. Curitiba: Século XXI, 

2000.  

 ANEXO 

Não se aplica. 

HISTORICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

 

APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass. emissor Ass.1º aprovador: Ass.2º aprovador: 
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16. OBJETIVO 

 Limpeza e conforto da paciente, prevenir o aparecimento de infecção, combater a 

infecção quando instalada.  

17. APLICAÇÃO 

O próprio paciente ou a enfermagem/acompanhante quando houver necessidade 

de auxílio. 

18. DEFINIÇÃO 

Remover sujidade do corpo utilizando o chuveiro. 

19. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

19.1. Masculina 

19.1.1. Conversar com o paciente sobre o procedimento a ser realizado; 

19.1.2. Preparar o ambiente; 

19.1.3. Preparar o material; 

19.1.4. Trazer o material, colocando a comadre na cadeira e a bandeja na mesa de 

cabeceira; 

19.1.5. Higienizar as mãos; 

19.1.6. Paramentar conforme precaução indicada; 

19.1.7. Colocar biombos; 

19.1.8. Calçar as luvas; 

19.1.9. Colocar o impermeável e a toalha sob o paciente, para proteger a cama; 

19.1.10. Retirar a calça do pijama; 

19.1.11. Colocar a comadre sob o paciente protegendo-o com a roupa de cama; 

19.1.12. Levantar o pênis com uma gaze e fazer uma pequena irrigação com água; 

19.1.13. Ensaboar a região com gaze, afastando bem o prepúcio;  

19.1.14. Irrigar toda a região, tirando o sabão; 

19.1.15. Retirar a comadre, colocando-a na cadeira; 

19.1.16. Enxugar com a toalha; 

19.1.17. Vestir a calça do pijama; 

19.1.18. Deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem;  
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19.1.19. Providenciar a limpeza e a ordem do material;  

19.1.20. Tirar as luvas e higienizar as mãos; 

19.1.21. Anotar o cuidado, descrevendo as observações.  

19.2. Feminina 

19.2.1. Orientar a paciente sobre o cuidado;  

19.2.2. Preparar o ambiente; 

19.2.3. Separar e organizar o material a ser utilizado; 

19.2.4. Trazer o material, colocando a comadre na cadeira e a bandeja na mesinha; 

19.2.5. Higienizar as mãos; 

19.2.6. Paramentar conforme precaução indicada; 

19.2.7. Calçar luvas; 

19.2.8. Colocar biombos; 

19.2.9. Colocar a paciente em posição ginecológica, protegendo-a com a roupa de cama 

e cobrindo-a com uma toalha; 

19.2.10. Colocar o impermeável, a toalha e a comadre sob a paciente; 

19.2.11. Colocar gaze ou pano na região inguinal para evitar que a água escorra, 

molhando o leito; 

19.2.12. Irrigar a vulva com água ou solução antisséptica; 

19.2.13. Ensaboar e lavar a região vulvar e o períneo, com luva de banho, primeiro 

externamente, de cima para baixo e  sem retornar para a região limpa; 

19.2.14. Proceder do mesmo modo para lavar internamente a região vulvar; 

19.2.15. Colocar o material usado no saco plástico para resíduos; 

19.2.16. Irrigar a região vulvar com água limpa; 

19.2.17. Enxugar com toalha a vulva; 

19.2.18. Retirar a comadre colocando-a na cadeira; 

19.2.19. Deixar a paciente confortável e o ambiente em ordem; 

19.2.20. Providenciar a limpeza e a ordem do material; 

19.2.21. Retirar as luvas e lavar as mãos; 

19.2.22. Anotar o cuidado, descrevendo as observações.  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Algodão, gaze ou luva de pano; 

Sabonete ou soluções medicamentosas prescritas; 
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Saco plástico para resíduos; 

Luvas de procedimento; 

Toalha; 

Biombos; 

Impermeável ou forro; 

Jarro com água morna; 

Comadre.  

  

EPI 

6.1. Utiliza-se luvas. 

6.2. Touca; 

6.3. Máscara; 

6.4. Óculos de proteção; 

6.5. Capote; 

6.6. Luvas; 

6.7. Observar qual a precaução indicada para adequação de EPI´s. 

RESPONSABILIDADE 

O próprio cliente ou a enfermagem quando houver necessidade de auxílio. 

QUANDO EXECUTAR 

Uma vez ao dia, ou sempre que necessário. 

REGISTRO 

Anotações de enfermagem no prontuário.  

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
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12.1KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem.17 ed. Curitiba: Século 

XXI, 2000. 

12.2 POTTER, P. A; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

13.ANEXO 

Não se aplica. 

23. HISTORICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

 

 

 

 

 

24. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador: Ass.2º aprovador: 
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20. OBJETIVO 

1.1. O preparo e a administração de medicamentos pressupõem alguns princípios básicos 

que independem da via de administração do medicamento 

21. APLICAÇÃO 

2.1. Equipe de Enfermagem. 

22. DEFINIÇÕES 

3.1. Preparar e administrar medicação nos usuários. 

23. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

24.1. Higienizar as mãos; 

24.2. Verificar paciente certo e medicação certa; 

Certificar que todo o medicamento está contido no corpo da ampola, pois o 

estreitamento do gargalo faz com que uma parte do medicamento muitas vezes 

fique retida na sua parte superior. O mesmo cuidado deve ser observado com o pó 

liofilizado no frasco-ampola; 

Observar a integridade dos invólucros que protegem a seringa e a agulha; montar 

a seringa com agulha respeitando a técnica asséptica;  

Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool 70%, destacando o 

gargalo; no caso de frasco-ampola, levantar a tampa metálica do frasco ampola; 

Proteger os dedos com algodão embebido em álcool 70% na hora de quebrar a 

ampola ou retirar a tampa metálica do frasco ampola; 

No caso do frasco ampola, aspirar o diluente, introduzir dentro do frasco e deixar 

que a força de pressão interna do frasco desloque o ar para o interior da seringa. 

Homogeneizar o diluente com o pó liofilizado sem sacudir; 

O procedimento de introduzir o ar da seringa para o interior do frasco visa 

aumentar a pressão dentro do frasco, retirando facilmente o medicamento, visto 

que os líquidos se movem de uma área de maior pressão para a de menos pressão; 

manter o frasco invertido para baixo, enquanto aspira o medicamento; 

Proteger a agulha com o protetor e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro; 

Antes da aplicação, realizar novamente a higiene das mãos; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3744 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE 
AMBULATORIO, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E 
LABORATÓRIO 

 

 

Realizar a antissepsia da pele; 

É importante realizar rodízio dos locais de aplicação, procurando, desta forma, 

evitar lesões nos tecidos do paciente; 

Observar o uso da angulação de administração correta de acordo com a via e do 

número da agulha adequada à via, ao tipo de medicamento, à idade do paciente e 

a sua estrutura física; 

Antes da administração do medicamento pelas vias subcutânea e intramuscular, 

deve-se aspirar para ter a certeza de que não houve punção de vaso sanguíneo. 

Caso haja retorno de sangue, retirar a punção, preparar novamente a medicação, 

se necessário, e proceder à administração; 

Desprezar a seringa com a agulha juntas (não reencapar), em recipiente próprio 

para perfuro cortante. 

24.3. Via Endovenoso-Intravenoso (EV/IV): É usada quando se deseja uma ação 

rápida do medicamento ou porque outras vias não são propícias. Sua administração 

deve ser feita com muito cuidado, considerando-se que a medicação entra direto 

na corrente sanguínea. As soluções administradas por essa via devem ser 

cristalinas, não oleosas e sem flocos em suspensão. Para a administração de 

pequenas quantidades são satisfatórias as veias periféricas da prega (dobra) do 

cotovelo, do antebraço e do dorso da mão. 

Procedimento: 

Posicionar o paciente deitado ou sentado e administrar lentamente o medicamento 

(não deve haver presença de ar na seringa para prevenir embolia gasosa); 

Inspecionar as condições da veia e selecionar a mais apropriada - garrotear o braço 

aproximadamente 10 cm acima da veia escolhida. Para facilitar a visualização da 

veia de mão e braço, orientar o paciente a cerrar o punho durante a inspeção e a 

punção venosa; 

Inserir a agulha com ângulo de 15° a 30° mantendo a pele esticada e com bisel 

voltado para cima, facilitando a introdução. Observar o retorno de sangue, soltar 

o garrote e injetar o medicamento lentamente; ao retirar a agulha, comprimir o 

local.  

24.4. Via Intramuscular (IM): Utilizada para administrar medicamentos irritantes 

por ser menos doloroso, visto que existe menor número de terminações nervosas 

no tecido muscular profundo. O volume a ser administrado deve ser compatível 

com a massa muscular, que varia de acordo com a idade, localização e estado 

nutricional. Considerando-se um adulto normal, o volume adequado no deltóide é 
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de aproximadamente 2 ml, no glúteo, 4ml e na coxa, 3ml. Quantidades maiores 

que 3 ml devem sempre ser bem avaliadas, pois podem não ter uma absorção 

adequada. As complicações mais comuns da aplicação intramuscular são a 

formação de nódulos, abscesso, necrose e lesões de nervo. 

Procedimento: 

Preparar o medicamento (no caso de medicamento irritante, antes da aplicação, 

realizar a troca da agulha por outra nova); 

Orientar o paciente para que adote uma posição confortável, relaxando o músculo 

(evita extravasamento do líquido e minimiza a dor); 

Evitar a administração de medicamentos em áreas inflamadas, hipotróficas, com 

nódulos, paresias (paralisia moderada, fraqueza de um membro) e outros, pois 

podem dificultar a absorção do medicamento; 

Na aplicação, deve-se segurar o mais próximo do canhão para aumentar a 

estabilidade da agulha, evitando movimentos desnecessários e lesão muscular; 

Inserir a agulha formando um ângulo de 90°, com o bisel lateralizado a fim de 

evitar lesão nas fibras musculares. Puxar o êmbolo e, caso não haja retorno de 

sangue, administrar a solução. Retirar a agulha num movimento único; 

Comprimir e massagear o local se não houver contraindicação (para facilitar a 

distribuição do medicamento no tecido e minimizar a dor local). 

24.4.1. Locais de aplicação: 

As regiões do deltóide - posição sentada ou deitada; 

Dorso-glútea - contra-indicada para aplicação em crianças, por situar-se próximo 

ao nervo ciático. O local indicado é o quadrante superior externo, cerca de 5 cm 

abaixo do ápice da crista ilíaca; 

Ventro-glútea – indicada para qualquer idade, principalmente para crianças; 

Antero-lateral da coxa – indica-se a aplicação no terço médio do músculo, em 

bebês, crianças e adultos. 

24.4.2. Observação: Para a aplicação de medicamentos muito irritantes por 

via intramuscular, a técnica em Z é indicada, pois promove a vedação do trajeto 

e a manutenção do medicamento no espaço intramuscular. Neste caso, a pele é 

deslocada lateralmente para longe do local escolhido antes da injeção. Penetra-se 

a agulha no músculo, injetando a medicação lentamente. Retira-se a agulha e 

solta-se a pele, formando o Z. O local da injeção não deve ser massageado, pois 

pode provocar lesão tecidual.  
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24.5. Via Subcutânea (SC): É a administração de medicamentos no tecido 

subcutâneo, sendo sua absorção mais lenta que na via intramuscular. O volume 

aplicado pode variar de frações até 5 ml, sendo o mais usual a aplicação de até 

3ml. Conhecida também como hipodérmica é indicada principalmente para 

hormônios (insulina), anticoagulantes (heparina), vacinas e outras drogas que 

necessitam de absorção mais lenta e contínua. 

Procedimento: 

Aplicar com ângulo de 90° e utilizar a agulha de 13x4,5;  

Na introdução da agulha fazer uma prega no tecido subcutâneo para facilitar sua 

localização; 

Fazer leve compressão sem friccionar ao retirar a agulha da pele (para promover 

a absorção gradativa do medicamento). 

Locais de aplicação: 

Face externa do braço; 

Região glútea; 

Face anterior e externa da coxa; 

Região periumbilical; 

Região escapular; 

Região inframamária; 

Flanco direito ou esquerdo.  

24.6. Via Intradermica (ID): É a administração de medicamento na derme, sendo 

indicada para a aplicação de vacina BCG, e como auxiliar em testes diagnósticos e 

de sensibilidade. 

Procedimento: 

Realizar a limpeza da pele com água e sabão (para não haver interferência na ação 

da droga e nos testes de sensibilidade); 

Para inserir a agulha, esticar a pele, facilitando a introdução do bisel, que deve 

estar voltado para cima (para atingir somente a epiderme, formando um ângulo de 

15°); 

Posicionar a agulha paralela à superfície da pele. Não é necessário aspirar, devido 

à ausência de vaso sanguíneo na epiderme; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3747 

 

PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE 
AMBULATORIO, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO -CME E 
LABORATÓRIO 

 

 

O volume a ser administrado não deve ultrapassar a 0,25ml, por ser um tecido de 

pequena expansibilidade; 

24.6.1.1. Identificar a formação de pápula, caracterizada por uma pequena 

elevação da pele no local onde o medicamento foi introduzido. 

Local de aplicação: 

Região escapular ou a face interna o antebraço, para testes de hipersensibilidade; 

Região deltóide do braço direito para BCG.  

Via Oral (VO) e Via Sublingual (VSL) 

Abrir o comprimido, drágeas ou cápsulas, colocar em recipiente próprio (copinho 

ou protegido por gaze) sem tocá-los diretamente com as mãos; 

Utilizar gaze, colheres, copo graduado, seringa ou conta-gotas para medir e 

acondicionar o medicamento (uma colher de café corresponde a 2 ml, a de chá a 

4 ml, a de sobremesa a 10 ml e a de sopa a 15 ml); 

Observar a dosagem prescrita. Se necessário, triturar e diluir o comprimido para 

administrá-lo; 

Se um paciente recebe vários medicamentos simultaneamente, a prática mais 

segura é a de usar recipientes separados, possibilitando a identificação segura dos 

medicamentos que efetivamente o paciente recebeu, em casos de aceitação 

parcial ou perdas acidentais de uma parte deles; 

Quando o medicamento é líquido, agitar o frasco do medicamento, manter o rótulo 

voltado para a palma da mão (para não molhar o rótulo), elevar o copo graduado 

na altura dos olhos e despejar a solução; 

Se indicado, devido ao gosto desagradável de alguns medicamentos, pode ser 

necessária à sua diluição em suco, água ou leite; 

Observar se o paciente não está com indicação de jejum, controle hídrico, além 

de fatores que influenciam a administração, como sonda nasogástrica, condições 

relativas à deglutição, náuseas, vômitos e outros; 

No caso de administração de medicação sublingual, observar a colocação do 

medicamento sob a língua do paciente e orientar para que o deixe ali, sem mastigá-

lo ou engoli-lo, até ser totalmente dissolvido; não oferecer líquidos com a 

medicação sublingual; 

Higienizar o frasco com água corrente e sabão e enxugar antes de guardá-lo; 

Identificar o paciente antes de administrar o medicamento; 

Explicar ao paciente sobre o efeito dos medicamentos em uso. Isto facilita a sua 

participação na terapêutica; 
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Oferecer líquido ao paciente para deglutir o medicamento;  

Permanecer junto ao paciente até que tome o medicamento observando se o 

mesmo deglutiu o medicamento. 

24.7. Via Retal (VR): As formulações destinadas para uso retal podem ser sólidas 

ou líquidas. A formulação sólida, denominada supositório, possui formato e 

consistência que facilita sua aplicação, não devendo ser partido. Tem, por 

finalidades, administrar medicamentos com o objetivo de rápida absorção, aliviar 

constipação e preparar para cirurgia. 

Procedimento: 

Observar prescrição médica; 

Lavar as mãos; 

Preparar medicação prescrita, aquecendo a temperatura corporal, se necessário; 

Preparar o material; 

Identificar-se e checar o nome e o leito; 

Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 

Promover privacidade; 

Colocar cliente na posição de SIMS; 

Calçar as luvas; 

Introduzir a medicação, segurando as nádegas para manter a medicação o maior 

tempo possível; 

Oferecer a comadre, caso o paciente não possa locomover-se; 

Proceder à higiene íntima, se necessário, deixando o paciente confortável; 

Deixar o ambiente em ordem; 

Desprezar o material utilizado no expurgo; 

Lavar as mãos; 

Guardar o material utilizado em local adequado; 

Anotar no prontuário do paciente. 

Observações: 

Observar sinais e sintomas de reação alérgica e colateral 

Integridade da mucosa  
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Via Cutânea, Ocular, Nasal, Otológica e Vaginal. 

Administração por via cutânea 

Friccionar ou massagear o medicamento de forma delicada na pele, caso não haja 

contraindicação (para que haja melhor absorção do medicamento pela pele, esta 

deve estar limpa e seca antes de sua aplicação);  

Usar luva (para que o medicamento não seja absorvido através da pele de quem 

está executando o procedimento); 

Certificar o grau de toxicidade do medicamento a ser aplicado, para proteger as 

regiões sensíveis e a mucosa;  

Identificar ocorrência de reação alérgica medicamentosa. 

Administração do medicamento por via ocular  

Higienizar os olhos do paciente (o local de instilação é a conjuntiva ocular inferior, 

para maior absorção, sendo a melhor posição o decúbito dorsal ou estar sentado 

com o pescoço hiperextendido olhando para cima);  

Orientar o paciente a fechar os olhos após a medicação (para que haja dispersão 

do medicamento). 

Administração do medicamento por via nasal 

Instilar o medicamento nas narinas, mantendo a cabeça do paciente inclinada para 

trás, por um determinado tempo até a absorção. Caso não possa manter essa 

posição, solicitar que aspire profundamente; 

É importante que, no uso de conta-gotas ou frasco conta-gotas, estes sejam 

individuais para evitar infecção cruzada. 

Administração do medicamento por via ocular 

Observar a posição adequada para a melhor absorção do medicamento; deve-se 

lateralizá-la, puxando delicadamente o pavilhão do ouvido externo para cima e 

para trás, no caso de adulto; já em crianças, puxá-lo para baixo e para trás. 

Administração do medicamento via vaginal 

Observar a higienização íntima, sendo o horário da noite, antes de dormir, o mais 

indicado; 

Utilizar um aplicador, que deverá ser de uso individual, devendo ser introduzido 

no máximo até 10 cm. Ter cuidado em usar aplicador específico em presença de 

hímen íntegro. Quando o paciente tiver condições de auto aplicar o medicamento, 

somente auxiliá-lo. 

A formulação líquida pode ser em grande quantidade denominada lavagem 

intestinal (de 1000 a 2000 ml) ou em pequena quantidade, chamada de clister (150 

a 500 ml). 
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1.1. Preparo Geral: 

Lavar sempre as mãos antes do preparo e administração de medicamentos e logo 

após; 

Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação;  

Concentrar a atenção no trabalho, evitando atividades paralelas, distrações e 

interrupções, que podem aumentar as chances de cometer erros; 

Ler e conferir o rótulo da medicação 03 vezes: quando pegar o frasco, ampola ou 

envelope de medicamento; antes de colocá-lo no recipiente próprio; e ao recolocá-

lo na prateleira ou desprezá-lo; 

Observar o aspecto, as características e o prazo de validade da medicação antes 

de prepará-la; 

Preparar somente quando tiver certeza do medicamento prescrito, dosagem e via 

de administração; as medicações devem ser administradas sob prescrição médica, 

sendo, em casos de emergência, aceitável fazê-lo baseado apenas em ordem 

verbal (nesse caso, todas as medicações usadas devem ser prescritas pelo médico 

posteriormente, quando a situação tiver sob controle); 

Reconhecer a ação do medicamento no organismo e identificar sinais de 

complicação do mesmo; 

Não administrar medicamentos preparados por outros; 

Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, nome da 

medicação, via de administração e horário; 

Deixar o local de preparo de medicação em ordem e limpo utilizando álcool 70% 

para desinfetar a bancada;  

Utilizar bandeja de medicação devidamente limpa e desinfetada com álcool 70%. 

1.2. Administração Geral: 

Manter a bandeja de medicação sempre à vista durante a administração, nunca a 

deixando sozinha junto ao paciente; 

Antes de administrar o medicamento, conferir cuidadosamente a identidade do 

paciente, pedindo ao paciente para dizer seu nome; 

Registrar e rubricar na prescrição o medicamento que o paciente tenha recebido; 

não o fazer imediatamente antes de administrá-lo; 

Em caso de recusa do medicamento, relatar imediatamente o fato à enfermeira 

e/ou ao médico e anotar no prontuário. Por convenção, quando o medicamento 

não for administrado por algum motivo, o horário correspondente deve ser 

circundado à caneta e a justificativa anotada no prontuário do paciente. Verificar 
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o motivo de recusa e tentar reorientar o paciente quanto à importância daquele 

(s) medicamento (s) em seu tratamento. 

1.3. Medicamentos Injetáveis – Via Parenteral: A via parenteral é usualmente 

utilizada quando se deseja uma ação mais imediata da droga, quando não há 

possibilidade de administrar por via oral ou quando há interferência na assimilação 

da droga pelo trato gastrintestinal. 

1.4. Medicação de uso contínuo que não é padronizado na Unidade: Quando o 

usuário interno faz uso continuo de alguma medicação e que não é padronizado na 

Unidade a equipe de enfermagem recolherá do usuário e colocará nas vasilhas onde 

são colocadas as medicações do mesmo, individualizada. Sendo identificada segundo 

o PRO.ENF.002 PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO e entregando 

quando houver alta; 

1.5. Atentar aos 5 momentos de higiene das mãos em cada procedimento. 

24. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Bandeja ou cuba rim; 

Seringa; 

Agulha; 

Algodão; 

Álcool 70%; 

Garrote; 

Medicamento (ampola, frasco-ampola) 

Material PARA ORAL: 

Bandeja; 

Copinhos descartáveis; 

Fita adesiva para identificação; 

Material acessório: seringa, gazes, conta-gotas, etc. 

Água, leite, suco ou chá. 

Material PARA ANAL: 

Bandeja; 

Luvas de procedimento; 
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Forro de proteção; 

Gazes; 

Gel lubrificante, se necessário; 

Comadre, se necessário; 

Medicamento sólido ou líquido. 

Material PARA SUBLINGUAL: 

Bandeja; 

Espátula, conta-gotas, aplicador; 

Gaze; 

Luva de procedimento; 

Medicamento. 

25. EPI 

6.1. Luvas; 

6.2. Capote; 

6.3. Máscara. 

26. RESPONSABILIDADE 

7.1.  Equipe de Enfermagem. 

27. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Sempre que for prescrito pelo médico. 

28. REGISTROS 

9.1. O registro é feito na checagem da prescrição e em anotações de enfermagem. 

29. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Executar de imediato e reforçar a importância do procedimento. Treinar a equipe e 

esclarecer da importância dos relatórios. 

30. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Não se aplica. 
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25. OBJETIVO 

Fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os 

membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, 

condição indispensável para a compreensão do paciente de modo global.  

26. APLICAÇÃO 

Equipe de Enfermagem. 

27. DEFINIÇÕES 

27.1. Registro de enfermagem são vários os tipos de anotação de enfermagem que podem 

ser registrados no prontuário do paciente. Dentre eles destacamos:  

27.1.1. Gráfico: facilita a visualização de oscilações dos parâmetros vitais, como 

temperatura, pulso, respiração e pressão arterial.  

27.1.2. Sinal gráfico: os universais; checar ( / ) e circular (O), utilizados sobre o horário, nas 

prescrições de enfermagem e médica. O checar significa que a ação foi realizada. Quando 

um horário está circulado, é imprescindível uma justificativa da não realização do cuidado na 

anotação de enfermagem.  

27.1.3. Descritiva: Numérica- são anotados os valores de parâmetros mensuráveis. Podem 

ter locais específicos para o registro desses valores para facilitar a visualização; Narração 

Escrita – registro da forma narrativa daquilo que foi realizado, observado e/ou informado 

pelo paciente ou familiar. É o tipo de anotação mais frequentemente utilizado em prontuários.  

27.1.4. Cabe ressaltar que anotação é diferente de evolução de enfermagem. A anotação 

registra exatamente aquilo que foi observado ou executado, sem comparações e análises 

dos dados, enquanto a evolução exige do enfermeiro reflexão para comparar e 

contextualizar os dados, analisando e avaliando-os para um melhor direcionamento de 

cuidados. 

27.2. Para toda pessoa admitida em um hospital para observação ou internação 

corresponde um prontuário, onde são registradas as ocorrências relacionadas ao tratamento 

realizado. 
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27.3. O Relatório de Enfermagem é considerado documento legal de defesa dos 

profissionais, devendo, portanto, estar imbuído de autenticidade e de significado legal, pois 

reflete todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, 

suas ações. 

27.4. A documentação de enfermagem, inserida no prontuário do paciente, é uma 

importante fonte de ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à avaliação do cuidado e às 

questões legais, o que determina a necessidade de conhecimento dos deveres e obrigações 

por parte dos profissionais de enfermagem. 

27.5. Será utilizado escalas para melhor acompanhamento do usuário: 

27.5.1. ESCALA DE SCORE MEWS, irá acompanhar os sinais vitais e mostra quando o usuário 

está se deteriorando, consegue prevenir situações de emergência, indica a necessidade de 

do espaço de tempo para se verificar os sinais vitais. 

3.5.1. Pontuação: 

3.5.1.1. Manter em observação de 0 – 2; 

3.5.1.2. Solicitar avaliação do enfermeiro 3 – 5; 

3.5.1.3. Solicitar avaliação médica acima de 5; 

3.5.2. ESCALA DE SHEIN, irá nos fornecer o tipo de complexidade assistencial que o usuário 

requer.  

3.5.2.1. Complexidade da Assistência: 

3.5.2.1.1. Cuidados mínimos até 17 pontos. 

3.5.2.1.2. Cuidados intermediários de 18-28 pontos. 

3.5.1.3. Cuidados semintensivos de 29-39 pontos. 

3.5.1.4. Cuidados intensivos de 40-50 pontos. 

3.5.3. ESCALA DE BRADEN, irá avaliar o risco  do  paciente   desenvolver  uma Lesão por 

Pressão e determinar as medidas preventivas adaptadas a esse mesmo risco. 

3.5.3.1. Grau de Riscos: 

3.5.3.1.1     19 á 23 pontos – Sem riscos; 
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3.5.3.1.2.    15 á 18 pontos- Risco Baixo; 

3.5.3.1.3     13 á 14 pontos- Risco Moderado; 

3.5.3.1.4.    10 á 12- Risco Alto; 

3.5.3.1.5      < 9 – Risco muito alto. 

3.5.4. ESCALA DE MADDOX, irá identificar o risco de flebite, quanto ao grau de 

gravidade, podendo ser classificado de 0  até o grau 5. 

3.5.4.1 Classificação: 

3.5.4.1.1.      0 ausência de reação;  

3.5.4.1.2.      1+ sensibilidade ao toque sobre o acesso;  

3.5.4.1.3.      2+ dor contínua sem eritema;  

3.5.4.1.4.     3+ dor contínua, com eritema e edema, veia dura palpável a menos de 8cm 

acima do local do acesso;  

3.5.4.1.5.     4+ dor contínua, com eritema e edema, veia dura palpável a mais de 8cm 

acima do local do acesso; 

3.5.4.1.6     5+ trombose venosa aparente. 

3.5.5. ESCALA DE MORSE, irá avaliar o risco de queda em  pacientes adultos em ambiente 

intra-hospitalar. 

3.5.5.1 Classificação do Nível do Risco: 

3.5.5.1.1.     0 á 24 pontos- Sem riscos; 

3.5.5.1.2.     25 á 50 pontos- Baixo  riscos; 

3.5.5.1.3.     > 51 – Alto risco. 

3.5.6. ESCALA  WONG-BAKER, irá avaliar o nível  a dor do paciente, baseado em imagens 

ilustrativas e descritivas dos rostos. 

3.5.6.1 Avaliação da dor: 

3.5.6.1.1.    0 pontos – Não dói; 

3.5.6.1.2.    1 ponto-   Dói pouco; 
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3.5.6.1.3.    2 pontos- Dói um pouco mais; 

3.5.6.1.4.    3 pontos- Dói muito; 

3.5.6.1.5.    4 pontos- Dói muito mais; 

3.5.6.1.6.    5 pontos- Dor insuportável. 

3.5.7 ESCALA DE GLASGOW, irá medir e avaliar o nível de consciência do paciente vítima 

de Traumatismo Craniano. 

3.5.7.1 Avaliação: 

3.5.7.1.1.       3 á 8 pontos- Grave; 

3.5.7.1.2.       9 á 12 pontos- Moderada; 

3.5.7.1.3.       13 á 15 pontos - Leve. 

3.5.8 ESCALA DE RAMSAY, irá avaliar o grau de sedação em pacientes, visando evitar  a 

sedação insuficiente ou demasiadamente excessiva. 

3.5.8.1 Grau: 

3.5.8.1.1.   Grau 1: paciente ansioso, agitado; 

3.5.8.1.2.   Grau 2: cooperativo, orientado, tranquilo; 

3.5.8.1.3.   Grau 3: sonolento, atendendo aos comandos; 

3.5.8.1.4.     Grau 4: dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo 

sonoro vigoroso; 

3.5.8.1.5.    Grau 5: dormindo, responde lentamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo 

sonoro vigoroso; 

3.5.8.1.7.     Grau 6: dormindo, sem resposta. 

3.5.9. ESCALA DE HUMPTY DUNTY, irá avaliar o risco de queda em  pacientes pediátricos  

em ambiente intra-hospitalar. 

3.5.9.1. Classificação do Nível do Risco: 

3.5.9.1.1.      0 á 24 pontos- Sem riscos;   

3.5.9.1.2.     25 á 50 pontos- Baixo  riscos; 
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3.5.9.1.1.      > 51 – Alto risco: 

   

28. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Verificar se o cabeçalho do impresso está preenchido devidamente; caso não esteja, 

preenchê-lo ou completá-lo corretamente. 

4.2. Proceder às anotações em todos os horários. 

4.3. Realizar A anotação  no mínimo uma vez durante o plantão, nela é necessário conter: 

o estado geral do paciente, os cuidados prestados, recebimento de informações, 

intercorrências e os procedimentos que houver. 

4.4. Obedecer à sequência céfalo – caudal ao realizar a anotação do estado geral do 

paciente. 

4.5. Usar termos que expliquem os fatos e evitar expressões abstratas como “parece” e 

“aparentemente”, que deixam muito à interpretação do leitor. 

4.6. Corrigir qualquer erro no registro deve estarde acordo com a orientação, ou seja, 

utilizar termos como “digo”, “correção”, “retificando”, “sem efeito”. Porém, devemos evitar 

que ocorram erros nas anotações. Nunca utilizar corretores ortográficos (corretivos) ou rasurar 

as anotações. Documentos não devem ser rasurados. 

4.7. Utilizar somente as abreviaturas padronizadas e que são mundialmente e/ou 

nacionalmente reconhecidas e convencionais. 

4.8. Evitar linhas em branco entre uma e outra anotação, utilizar o “traço” (_____) para 

completar o espaço restante. 

4.9.  Transcrever frases, escrever exatamente como o paciente disse e colocar entre aspas. 

Exemplo: refere “dor de ardência ao urinar”. 

4.10. Não utilizar a primeira pessoa como eu, nós, para mim, etc., pois conotam caráter 

subjetivo. 

4.11. Evitar voltar e inserir uma entrada em uma anotação já descrita anteriormente; caso 

haja esquecimento colocar o termo “em tempo” seguido de horário. 
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4.12. Não registrar termos avaliativos e interpretativos, estado nutricional, exames 

laboratoriais, etc. Não é de competência legal que os profissionais técnicos e auxiliar de 

enfermagem façam esse tipo de registro. 

4.13. Lembrar de registrar todas as medidas de segurança adotadas para proteger o 

paciente, bem como medidas relativas à prevenção de complicações.  

4.14. Registrar todos os incidentes no prontuário do paciente. Palavras como “erro”, 

“esqueci” e “confundi” devem ser evitadas. Descrever o fato objetivamente e anotar as 

condutas tomadas. 

4.15. Anotar todas as informações provenientes de procedimentos como: passagens de 

cateteres, anotar o número do cateter, a quantidade de tentativas, o comportamento do 

paciente, as dificuldades relacionadas ao procedimento e as intercorrências, precedidos de 

horário. 

4.16. Realizar administração de medicamentos e a realização de procedimentos por 

solicitação verbal pelo médico, somente em casos de emergências, porém ao término do 

atendimento deverão ser prescritas pelo médico responsável. 

4.17. Diagnosticar em caso de PCR e óbito é restritamente responsabilidade do médico, ou 

seja, em hipótese algum outro profissional poderá registrar: “paciente apresentou PCR”, ou 

“paciente evoluiu para óbito”. Deverá constar, nesses casos, o seguinte registro: 

“apresentando ausência de pulso, ausência de resposta motora e verbal e ausência de 

movimentos respiratórios” e ao final, “constatado óbito ou PCR pelo Dr. (nome do médico) ”. 

Registrar o horário que foi realizado o eletrocardiograma (caso haja necessidade do exame) 

e os procedimentos realizados na PCR. 

4.18. Registrar após realizar limpeza, retirada de cateteres, curativos e tamponamento do 

corpo, o procedimento feito precedido de horário antes de encaminhar o corpo para o 

necrotério.  

4.19. Vetar a transcrição e relato comentários pessoais e problemas confidenciais referidos 

pelo paciente e/ou família que não prejudiquem o andamento da terapêutica. Considerar o 

segredo profissional. É fundamental manter e respeitar a ética profissional. 

4.20 Utilizar o prontuário somente para registro destinados aos cuidados do paciente, não 

usar o prontuário para críticas de cuidados anteriores, anotações incompletas ou ausências 

destas por parte de outros membros da equipe. 
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4.21. Constar o carimbo e a assinatura do profissional ao final de toda anotação , inclusive 

com a indicação do nível profissional. No final do plantão carimbar a última anotação. 

4.22. Oferecer ao paciente/cliente o direito de ler as anotações do prontuário mediante a 

presença ou consentimento do médico responsável pelo seu tratamento. Os familiares e 

amigos somente poderão ter acesso com autorização do paciente e do médico. 

4.23. Realizar anotações no livro de relatório somente um resumo por plantão, dos 

problemas e ocorrências mais importantes não integra o prontuário do paciente. Por isso, não 

é considerado documento com finalidade de respaldo legal, portanto não deve conter 

informações pertinentes a cuidados de enfermagem e ao paciente. 

29. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Papel; 

5.2. Caneta; 

5.3. Carimbo; 

5.4. Computador. 

30. RESPONSABILIDADE 

Equipe de Enfermagem. 

31. QUANDO EXECUTAR 

7.1. No ato da Admissão; 

7.1.1. Horário; 

7.1.2. Procedência (residência, unidade de internação, transferência de outra instituição 

hospitalar, etc.); 

7.1.3. Acompanhante (familiar, vizinho, amigo, profissional de saúde); 

7.1.4. Condições de locomoção (deambulando, cadeira de rodas, maca); 

7.1.5. Condições gerais observadas no paciente (consciente, alerta, deambulando, sinais 

vitais, peso, em uso de O2, etc); 

7.1.6. Anotar dados informados pelos pacientes ou familiares: queixas como dor, náuseas, 

cansaço, desconforto, etc; 
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7.1.7. Procedimentos/ cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina (mensuração de 

sinais vitais, curativos, punções, sessão de hemodiálise, coleta de exames, transfusões 

sanguíneas, etc), orientações prestadas.  

7.2. Alta 

7.2.1. Horário; 

7.2.2. Condições gerais e de locomoção (alerta, deambulando, curativos, drenos, em uso de 

O2, algias); 

7.2.3. Acompanhamento (com familiares, amigos; registrar o nome do acompanhante);  

7.2.4. Anotar orientações feitas aos pacientes ou familiares (retorno, medicações, exames, 

repouso, alimentação, curativo, etc.);  

7.3. Transferência 

7.3.1. Horário; 

7.3.2. Local de transferência; 

7.3.3. Condições gerais e de locomoção (alerta, deambulando, curativos, drenos, algias);  

7.3.4. Medicação: relatar a entrega ou não dos medicamentos, nome e quantidade;  

7.3.5. Anotar orientações feitas aos pacientes ou familiares. 

7.4. Evasão 

7.4.1. Horário: registrar as condições em que o paciente se evadiu (com roupa própria ou 

da instituição, com algum dispositivo, como cateteres, sondas, curativo, etc.); 

7.4.2. Registrar a conduta tomada. 

7.5. Acompanhamento de Procedimento Médico 

7.5.1. Horário; 

7.5.2. Descrever tipo de procedimento; 

7.5.3. Nome do profissional médico que realizou o procedimento; 

7.5.4. Local anatômico do procedimento; 

7.5.5. Intercorrências; 
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7.5.6. Anotar número de tentativas; 

7.5.7. Término do procedimento: anotar o horário, condições gerais e orientações feitas aos 

pacientes; 

7.5.8. Caso seja colhido algum material e este encaminhado, anotar local 

(anatomopatológico, laboratório, etc). 

7.6. Encaminhamento de Pacientes para Exames 

7.6.1. Horário; 

7.6.2. Local de encaminhamento (radiografia, tomografia, etc); 

7.6.3. Condições gerais do paciente (alerta, sonolento, deambulando, de maca, com 

venóclise, com cateter, etc); 

7.6.4. Intercorrências (sangramento, lipotimia, queixas álgicas); Retorno: horário, condições 

gerais dos pacientes. 

7.7. Atendimento à PCR 

7.7.1. Registrar o horário da detecção dos sinais de ausência de pulso (periférico e central), 

ausência de movimentos respiratórios e ausência de resposta verbal e motora; 

7.7.2. Registrar sinais observados; 

7.7.3. Anotar a conduta tomada. Ex: chamado o enfermeiro e o médico; 

7.7.4. Registrar intervenções médicas e da enfermagem (compressão cardíaca, instalação 

de máscara, punção venosa, intubação, monitorização cardíaca); 

7.7.5. Registrar as respostas das ações de enfermagem; 

7.7.6. Condutas tomadas na transferência (se houver);  

7.7.7. A anotação deve ser feita logo após o atendimento realizado, com todas as condutas 

e procedimentos realizados. 

7.8. Óbito 

7.8.1. Registrar o horário (horário que o médico diagnosticou o óbito). Ex: (horário) 

constatado óbito pelo Dr. (nome do médico); 
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7.8.2. Certificar com o médico se o óbito será atestado ou não, e se será encaminhado ao 

IML ou S.V.O.; 

7.8.3. Anotar o preparo do corpo realizado (limpeza, tamponamento, colocação de 

próteses, curativo, vestimenta, identificação do corpo); 

7.8.4. Anotar os pertences encaminhados juntamente com o corpo ou entregues a família; 

7.8.5. Anotar o horário do encaminhamento do corpo ao necrotério, IML ou S.V.O; 

7.8.6. Registrar se foi comunicado à família para o comparecimento no hospital com 

documentação do paciente. Nunca se deve comunicar à família sobre o óbito pelo telefone, 

quem deve relatar o ocorrido à família é o médico responsável pelo paciente. 

7.9. Acidente/Incidentes 

7.9.1. Horário; 

7.9.2. Registrar as condutas tomadas (comunicado à chefia, solicitação de avaliação do 

médico); 

7.9.3. Descrever o ocorrido; 

7.9.4. Registrar o estado geral e as complicações do paciente após o acidente. 

32. REGISTROS 

Registro no prontuário e livros de relatório. 

33. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: Quando não se realiza de imediato as anotações. 

AÇÃO: Escrever logo que identificado a falta do mesmo. Treinar a equipe e esclarecer da 

importância dos relatórios. 

34. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não Se aplica. 

35. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

35.1.1. ARCHER, E. et al. Procedimentos e protocolos. Coleção Práxis Enfermagem. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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34.1. LIMA, E. X.; SANTOS, I.; SOUZA, E. R. M. Tecnologia e o cuidar de enfermagem em 

terapias renais substitutivas. São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 

34.2. ITO, E. E. et al. Manual de Anotação de Enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu, 

2005.  

34.3. www2.ebserh.gov.br/documents/214604/617877/PROTOCOLO+PREVEN%C3%8

7%C3%83O+DE+QUEDAS+EM+CRIAN%C3%87AS.pdf/7899ddd6-20df-4239-b6cd-

fedd37847b04. 

34.4. http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/6.-

Seguranca-do-Paciente-prevencao-de-Lesao-por-Pressao-LP.pdf. 

35. ANEXO 

Não se aplica. 
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36. OBJETIVO 

Regulamentar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), visando 

proporcionar condições de trabalho mais seguras, evitar o risco de acidentes e 

proteger a saúde do trabalhador.  

37. APLICAÇÃO 

Todas as unidades. 

38. DEFINIÇÕES 

3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): são dispositivos ou produtos, de uso individual, 

a serem utilizados pelo empregado, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar 

a segurança e a saúde no trabalho. Todos os EPIs são obrigatoriamente registrados junto ao 

Ministério do Trabalho (MT), obtendo deste um Certificado de Aprovação (CA) e seu modelo 

deve constar no Anexo 1 da Norma Regulamentadora nº 06 (NR-6);  

3.2 Produtos de Segurança para o Trabalho (PST): são outros equipamentos ou produtos, que 

também podem ser destinados à proteção do empregado e indispensáveis à execução de 

suas tarefas, porém, não estão listados no Anexo I da NR-06 e nem possuem CA, certificado 

de aprovação, emitido pelo MT.  

  

39. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

 4.1 Os profissionais da área de saúde deverão fazer uso de dispositivos ou produtos, de 

uso individual ou coletivo, destinado à proteção de riscos, suscetíveis de ameaçar a segurança 

e a saúde no trabalho. 

4.2 O profissional admitido será orientado pela unidade através da integração, onde o 

mesmo terá orientações do SESMT, SCIRAS, RH, NQSP, Resíduos e Departamento pessoal.  

 4.3 O profissional deverá receber os equipamentos adequados ao risco da unidade 

escalada e o uso é obrigatório. 
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 4.4 O trabalhador que se acidentar na execução de suas atividades, independente do uso 

de EPI, deverá comunicar à sua chefia imediata para dar andamento no preenchimento da 

“Ficha de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho” e receber atendimento médico, 

seguindo os fluxos FLU.015.SESMT FLUXO DE ACIDENTE DE TRABALHO e FLU.016.SESMT 

FLUXO DE ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO A FLUIDOS BIOLÓGICOS. 

 4.5 Os profissionais de saúde deverão usar sapatos fechados, impermeáveis e confortáveis 

segundo recomendação da NR 32. 

 4.7 Os trabalhadores não devem sair do local de trabalho usando EPI e, quando possuírem 

mais de um emprego, não devem usar EPI de uma empresa em outra. 

 4.8 A equipe de enfermagem deverá realizar limpeza e/ou desinfecção do seu EPI.  

 4.9 Higienizar as mãos antes e após as ações descritas acima, conforme PRO.010.NSP 

HIGIENIZACAO DAS MAOS. 

40. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1 Luvas Descartáveis; 

5.2 Óculos de Proteção Individual; 

5.3 Aventais Descartáveis; 

5.4 Touca Descartável; 

5.5 Sapato Fechado e Impermeável; 

5.6 Máscara Descartável; 

5.7 Capote/Avental de tecido ou descartável;   

41. EPI 

 Os equipamentos de segurança usados nos serviços de enfermagem, de acordo com o agente 

são: 

6.1 Risco biológico: luvas, óculos, aventais descartáveis, gorros. Em locais úmidos e com 

grande quantidade de material infectante: Centro Cirúrgico (CC), Central de Materiais e 

Esterilização (CME), Situações de limpeza ambiental e outros, usar também botas de borracha 

ou sapato fechado impermeável.  

6.2 Risco químico: máscaras, óculos, luvas e aventais impermeáveis;  
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 6.3 Risco radiológico: avental, protetor de tireoide e óculos plumbíferos, luvas e dosímetro 

individual. 

42. RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

43. QUANDO EXECUTAR 

Sempre que prestar cuidado/assistência a um paciente em nossa unidade hospitalar. 

44. REGISTROS 

Não se aplica. 

45. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE  

10.1 NC: Se ocorrer acidente, mesmo com o uso do EPI ou porquê este se rompeu/danificou. 

Ação: Comunicar Chefia imediata para iniciar protocolo de Acidente de Trabalho. 

10.2 NC: Caso a instituição não ofereça EPI.  

Ação: Encaminhar Comunicação Interna (CI) a DE . 

11 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Não se aplica. 

12 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 06 – Equipamento de Identificação Individual 

- EPI. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. 

13 ANEXO 

Não se aplica. 

14 HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão  
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15 APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1° aprovador: 

 

Nome do 2° aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do 1° aprovador: Ass. do 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO 

 

Garantir acesso seguro do paciente. 

 

2. REFERÊNCIA 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. – 2. ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde, 2010. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Recepção do Pronto 

Socorro 

Recepcionista, condutor e 

vigilante. 

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Sistema MV Soul 

Computador 

Impressora 

Ficha do paciente  

6. DEFINIÇÕES 

 Acolhimento – ato de receber e incluir. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Solicitar documento de identificação com foto e cartão SUS; 

2. Iniciar cadastro com o registro das informações do paciente (nome completo, data 

de nascimento, sexo, nome da mãe, estado civil, proveniência, profissão, 

raça/cor, “consome bebida alcoólica”, “diabético”, “fumante”, “hipertenso”, 

“sedentário” e “alergia”. No campo de alergias registrar tipo de alergia em 

“Alergias” e em “Observações clínicas do paciente”); 

3. Gerar atendimento: 

a) Clicar em ícone “novo” e opção “ambulatório”; 

b) Na tela “Dados de Atendimento Ambulatorial”; clicar em busca “Prontuário”; 

selecionar o nome do paciente, plano, tipo de serviço, especialidade, médico 

responsável, centro de custo de atendimento, caráter do atendimento, 

proveniência, responsável pelo paciente, cartão do SUS, regulação e transporte. 

Após clicar em SALVAR. 

c) Após SALVAR os dados do cadastro e atendimento do paciente a ficha de 

atendimento é impressa na classificação de risco e a pulseira de identificação é 

impressa na recepção. 

4. Colocar a pulseira no punho direito do paciente, exceto nos casos de pacientes de 

alta periculosidade (acompanhado por agente carcerário ou Polícia Miliar). Nestes 

casos, repassar a (s) pulseira (s) para o Enfermeiro Classificador para que o mesmo 

supervisione a colocação da pulseira pelo agente ou policial, e oriente o membro 

correto (punho direito), bem como também em casos de pacientes provenientes 

de veículos oficiais (SAMÚ, Corpo de bombeiros). Em casos de crianças (até 9 

anos), a pulseira é colocada no membro da mãe ou responsável. 

5. Informar ao paciente ou seu responsável da finalidade e motivo da colocação da 

pulseira. 

6. Orientar o paciente para aguardar chamada para atendimento na classificação de 

risco na recepção. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

1. Na ausência de documento de identificação com foto, perguntar ao paciente sua 

data de nascimento para localização de possível cadastro prévio, sendo 

localizado, confirmar os seguintes dados: nome da mãe e endereço, após 
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confirmação correta utilizar cadastro já existente, caso não seja localizado 

proceder o registro como “não informado” ou “não identificado”; 

2. A certidão de nascimento será aceita para os casos de crianças; 

3. Nos casos que não tiver cartão SUS, será permitido o cadastro e orientado a trazer 

na próxima consulta bem como orientado a providenciar junto à Secretaria de 

Saúde do município. 

4. CASOS PRIORITÁRIOS PARA ACOLHIMENTOS NA RECEPÇÃO: 

 

SINAIS DE ALERTA 

Dor torácica 

(Dor no 

peito) 

 

Palidez 

cutânea 

 

Desmaio Vômitos Tontura 

Dificuldade 

na fala 

Respiração 

ofegante e/ou 

falta de ar 

Ferimento 

com 

sangramento 

ativo 

Gestante com dor 

abdominal, perda 

de líquido e/ou 

sangramento 

Manifestação verbal de: 

-Dor; 

-Febre alta; (especialmente 

em crianças até 9 anos). 

-Hipertensão (Pressão Alta) 

 

 

8. INDICADORES 

Tempo de espera para classificação de risco (Tempo decorrido entre o 

cadastro na recepção e a classificação de risco). 

 

9. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 
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10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

• Organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, 

tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem; 

• Orientar o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional; 
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• Promover ambiente seguro e terapêutico; 

• Estimular a participação ativa do acompanhante/familiar; 

• Cumprimento da resolução COFEN 358/2009 -Art. 1º. 

 

2. REFERÊNCIA 

Resolução do COFEN Nº 358/2009, disponível 

em:http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html; 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica médica, 

cirúrgica e obstétrica, 

Pronto Socorro, Centro 

Cirúrgico e Unidade de 

Recuperação Pós 

Anestésica. 

Coordenador de Enfermagem, 

Supervisor de Enfermagem, Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Formulário específico de cada setor; 

Rede local de computadores – INTRANET; 

Equipamentos para avaliação dos SSVV - Sinais Vitais. 

Sistema - Wareline 

 

6. DEFINIÇÕES 

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

SSVV – Sinais Vitais. 

Etapas da SAE: 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html
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1. Histórico de Enfermagem (anamnese e exame físico): 

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de 

métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de 

informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas 

respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

2. Diagnóstico de Enfermagem: 

Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos 

de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 

doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções 

com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

3. Planejamento. 

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 

saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

4. Implementação de Enfermagem/Prescrição de Enfermagem 

Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem, concretização do plano assistêncial. 

5. Avaliação/Evolução de Enfermagem: 

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 

do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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Enfermeiro (Na admissão do paciente): 

1. Realizar a higienização das mãos; 

2. Deslocar-se ao leito do paciente; 

3. Realizar sua identificação como enfermeiro; 

4. Chamar o paciente pelo nome, identificando-o pela pulseira; 

5. Buscar aproximar a relação enfermeiro/paciente, integrando-o à unidade e 

fomentando a confiança em relação à equipe e a terapêutica; 

6. Realizar o preenchimento do formulário da SAE disponível para impressão na 

INTRANET (Anexos); 

7. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos SSVV 

na admissão do paciente, primeira linha, aprazar próximo horário, que será 

realizado em sequência pela equipe técnica de Enfermagem; 

8. Avaliar as condições clínicas do paciente conforme etapas do processo de 

Enfermagem. 

9. Supervisionar equipe técnica de enfermagem quanto aos cuidados realizados 

e preenchimento da “escala de Mews”; 

10. Observar condições gerais do paciente e do ambiente do quarto; 

11. Anotar alterações e intercorrências encontradas; 

12. Realizar última etapa do processo, Evolução de Enfermagem no PEP – 

WARELINE, imprimir, carimbar e anexá-la junto ao Formulário manual e inserir no 

Prontuário do paciente. 

13. A partir daí realizar a Evolução de Enfermagem a cada 24 horas ou sempre que 

houver intercorrências e ou procedimentos realizados no paciente. 

Técnico de Enfermagem: 

1. Na “escala de Mews” inserida no formulário da SAE, realizar avaliação dos 

SSVV no horário aprazado inicialmente pelo Enfermeiro na Admissão do 

paciente, bem como nos horários aprazados em sequência; 

2. Realizar evolução técnica de Enfermagem no PEP – WARELINE, conforme 

periodicidade estabelecida na Escala de Mews (6/6h, 4/4h, 2/2h, 1/1h.) 
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8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Realizar avaliação do paciente e preenchimento da SAE em tempo hábil no 

momento em que o paciente for admitido. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica. 

 

 

Revisão Nº Motivo Data da 

Revisão 

01 Alterações nas fichas da SAE em anexo  

 

 

10. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 
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Revisão 

 

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

1. OBJETIVO 

Garantir que o Carrinho de Emergência esteja com todos os equipamentos, 

insumos e medicamentos para o pronto uso durante uma emergência. 

2. REFERÊNCIA 

Orientações do fabricante do Desfibrilador (PHILIPS) contido no próprio 

equipamento. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Todos os setores que 

possuem Carrinho de 

Emergência: Sala de 

Emergência, Centro 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

2. Reposição: Enfermeiro e Médico. 

3. Conferência mensal: Farmacêutico e 

Enfermeiro. 
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Cirúrgico e Clínica 

Médica/Cirúrgica. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Check list de conferência do Carrinho de Emergência; 

• Caneta; 

• Sistema MV Soul, para prescrição de medicamentos e insumos de reposição; 

• Carrinho de Emergência composto por: desfibrilador, lâminas/laringoscópio, 

prancha rígida, bala de oxigênio (pp 1m3 1000lt) e monitor multiparâmetro 

(Clínica Médica); 

6. DEFINIÇÕES 

Carrinho de Emergência: equipamento utilizado em situações de socorro 

imediato. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Conferência diária: Enfermeiro 

• Lavar as mãos; 

• Dirigir-se ao local, posicionar de frente para o Carrinho de Emergência e realizar 

a conferência do Carrinho e dos equipamentos, conforme definido por check-

list e, caso necessário, realizar os procedimentos para regularização. Itens para 

serem conferidos: 

Carrinho de Emergência: deve estar conectado à tomada de energia elétrica 

da parede e lacrado. Conferir e anotar o número do lacre. 

Prancha Rígida: localizada na lateral esquerda do Carrinho de Emergência. 

Bala de oxigênio: localizada na lateral direita do Carrinho de Emergência. Abrir 

a válvula e evidenciar carga mínima de 100 Libras. Se a carga estiver abaixo 

de 100 Libras, abrir Ordem de Serviço para a manutenção realizar a troca da 

bala (RAMAL 318). 
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Monitor: o monitor multiparâmetro deve estar conectado à tomada elétrica do 

Carrinho de Emergência, teste: ligar e desligar. 

Desfibrilador: Verificar se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica 

do Carrinho de Emergência. Realizar o teste de funcionamento seguindo a 

ordem: 

1. Certifique-se que haja papel suficiente na bobina interna; 

2. Desligue o cabo de energia e verifique o acionamento de bateria; 

3. Ligar o equipamento (Manuela Lig) girando a o botão nº 1; 

4. Escolher opção de desfibrilação (colocar carga de 10 J); 

5. Selecionar o botão nº 2, ativar carga; 

6. Esperar sinal sonoro de um bip contínuo; 

7. Apertar os dois botões das placas simultaneamente e então o choque será 

disparado; 

8. Aguardar a impressão do comprovante de “teste aprovado”  (Anexo I); 

9. Voltar o botão nº 1 para posição Desligado e conectar o cabo de energia no 

carrinho novamente. 

Laringoscópio: o kit de laringoscópio é composto por 12 lâminas (retas e curvas) 

dos tamanhos de 0 a 5. Deve-se conectar lâmina por lâmina no cabo do 

laringoscópio (adulto e infantil), e testar o funcionamento das lâmpadas. Luz 

fraca é indicativo de pilha fraca e então deve solicitar novas pilhas ao 

almoxarifado e realizar a troca. As lâminas devem ser limpas com álcool 70% e 

gaze, diariamente. 

• Preencher o check list conforme resultados da conferência e assinar. 

Importante: se evidenciar falha no equipamento, o check-list deve ser 

preenchido identificando o equipamento com falha. Após o reparo, o check-

list deve ser refeito. 

2. Reposição do Carrinho: Enfermeiros e Médicos 

Médico 
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• Realizar a prescrição dos medicamentos utilizados na emergência, incluindo o 

preenchimento do formulário de solicitação de medicamentos psicotrópicos 

(controlados), se utilizados. 

Enfermeiro 

• Reunir os formulários preenchidos pelo médico; 

• Solicitar os medicamentos, insumos e lacre à farmácia; 

• Solicitar materiais reprocessados à CME, e ou insumos na farmácia, quando for 

o caso; 

• Reabastecer o Carrinho de Emergência. 

Após reposição, lacrar e conferir novamente o carrinho, conforme Item 1 deste 

procedimento. 

3. Conferência mensal do carrinho – Farmacêutico e Enfermeiro 

Farmacêutico 

• Uma vez por mês, o Carrinho de Emergência é aberto e conferido pelo 

Farmacêutico, conforme POP.FARM.024, da Farmácia. 

Enfermeiro 

• Realizar uma vez por mês a conferência do carrinho, preenchendo o check list 

mensal da Enfermagem. 

• Conferir o número dos lacres que foram rompidos; 

• Assinar e carimbar o check list de conferência mensal . 

 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

  A conferência diária (externa) do Carrinho de Emergência, deve ser realizada 

no início de cada plantão, pelo Enfermeiro. 
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  Materiais de reúso que foram utilizados durante uma emergência deverão ser 

encaminhados para o reprocessamento CME e substituídos ou repostos tão 

logo quanto possível. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Check list de conferência do Carrinho de Emergência (Anexo II). 

 

 

 

1. OBJETIVO 

• Preparar e administrar medicamentos por via intramuscular de forma 

segura garantindo técnica correta e adequada, proporcionando a 

segurança do profissional, paciente e a eficácia dos fármacos. 

 

2. REFERÊNCIA 

• FIGUEIREDO, A.E.P.L. O papel da enfermagem na administração do 

ferro por via parenteral. Revista Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia, Rio de Janeiro, v. 32, n. p. 129-13, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v32s2/aop68010.pdf>. Acesso em: 22 

ago. 2012. 

• FORTES, ALBA VALERIA SALES ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE 

MEDICAMENTOS: PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES PARA 

EQUIPE DE ENFERMAGEM [manuscrito] / ALBA VALERIA SALES FORTES. - 

2017. 73 f.: il. disponível em 

:https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Disserta%C3

http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v32s2/aop68010.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Dissertação%20-%20Alba%20Valéria%20Sales%20Fortes%20-%202017.pdf
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%A7%C3%A3o%20-%20Alba%20Val%C3%A9ria%20Sales%20Fortes%20-

%202017.pdf 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Aos pacientes com 

prescrição médica de 

medicamento por via 

intramuscular. 

Enfermeiros, técnicos de 

enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• Etiqueta de identificação; 

• Luvas de procedimentos; 

• Seringa (conforme volume a ser injetado); 

• Agulha (calibre compatível com a massa muscular do paciente e solubilidade 

do líquido a ser injetado); 

• Medicamento prescrito; 

• Algodão; 

• Álcool a 70 %; 

• Recipiente apropriado para descarte de resíduo pérfuro cortante. 

6. DEFINIÇÕES 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

1. Conferir a identificação do paciente na pulseira de identificação; 

2. Conferir as possíveis alergias medicamentosas do paciente; 

3. Checar atentamente a prescrição; 

4. Conferir os 9 certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora 

certa, via certa, registro certo, diluição certa, riscos profissionais e ao paciente; 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Dissertação%20-%20Alba%20Valéria%20Sales%20Fortes%20-%202017.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6832/5/Dissertação%20-%20Alba%20Valéria%20Sales%20Fortes%20-%202017.pdf
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5. Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento e possíveis 

eventos adversos; 

6. Preparar o medicamento no momento imediato à administração; 

7. Higienizar as mãos; 

8. Separar o medicamento e o material necessário; 

9. Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%; 

10. Higienizar as mãos; 

11. Fazer a desinfecção do frasco ou ampola com algodão umedecido em álcool 

a 70%; 

12. Preparar medicação conforme prescrição médica; 

13. Trocar a agulha utilizada no preparo do medicamento por outra estéril; 

14. Retirar o ar da seringa/agulha; 

15. Colocar o rótulo de identificação do medicamento na seringa (cole a etiqueta 

de identificação); 

16. Reunir o material a ser utilizado na bandeja; 

17. Higienizar as mãos; 

18. Escolher o local da administração do fármaco conforme volume, tipo de 

medicação e massa muscular; 

19. Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento e expor a área 

de aplicação; 

20. Calçar as luvas de procedimento; 

21. Fazer antissepsia da pele do paciente com algodão embebido em álcool a 

70% fazendo pelo menos cinco movimentos em um mesmo sentido por 15 

segundos; 

22. Caso sejam indicadas injeções sequenciais, revezar a musculatura conforme o 

volume e medicamento administrado; 

23. Retire a proteção a agulha e segure a seringa na mão dominante, entre o 

polegar e o indicador; 

24. Fazer uma prega no local selecionado (ou usar a técnica em Z); 

25. Introduzir a agulha com ângulo adequado à escolha do músculo (90º em 

relação ao músculo) e solte a prega; 
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26. Aspirar o êmbolo da seringa para garantir que a agulha não está inserida 

dentro de um vaso sanguíneo, se houver retorno de sangue, retirar a agulha, 

desprezar todo o material e reiniciar o procedimento aplicando em outro local; 

27. Injetar o fármaco lentamente; 

28. Retirar a seringa/agulha em movimento único e firme; 

29. Fazer leve compressão no local; 

30. Desprezar o material perfurocortante em recipiente apropriado (atentando 

para não desconectar a agulha da seringa e não reencapá-la); 

31. Manter o paciente confortável, deixando o ambiente de trabalho organizado; 

32. Retirar a luva de procedimento desprezando-a em lixeira apropriada; 

33. Higienizar as mãos; 

34. Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool 

70%; 

35. Registrar o procedimento realizado na prescrição médica (checar o horário da 

administração); 

36. Assinar e carimbar o registro; 

37. Comunicar ao Enfermeiro Supervisor possível ocorrência de anormalidades; 

38. Registrar na anotação de Enfermagem quaisquer intercorrências. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Guia de diluição de fármacos injetáveis (INTRANET-Farmácia); 

POP.SCIH.004 Higienização das mãos (INTRANET – CCIH). 
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11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor Técnico 

Encarregada/DM 

SERV 

 

 

 

 

 

Aprovação 

 

  

Diretor Técnico 

 

 

 

 

 

 
 

1. OBJETIVO 

Normatizar a Hemotransfusão de pacientes nas unidades de 

internação e Pronto Socorro desta unidade, e apresentar as boas 

práticas para a administração segura, manejo e transporte dos 

Hemoderivados. 
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2. REFERÊNCIA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 158, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016. Redefine 

o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Especializada. Guia para o uso de hemocomponentes: Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde, 2010. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Unidades de Internação e 

Pronto Socorro. 

Equipe de enfermagem, Laboratório e 

Médicos. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Prontuário impresso, Prescrição médica. 

6. DEFINIÇÕES 

É a transferência de um hemocomponente ou hemoderivado de um indivíduo 

(doador) a outro (receptor). O incidente transfusional é qualquer intercorrência 

ou evento adverso que ocorra como consequência à hemotransfusão durante 

ou após sua administração. 

PEP – Prontuário Eletrônico de Paciente; 

WARELINE – software hospitalar. 

INTRANET - rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma 

instituição, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de 

comunicação empregados na Internet. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
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I. Médico Solicitante. 

1. Indicar a Hemotransfusão; 

2. Comunicar ao paciente que irá ser transfundido sobre a necessidade e importância; 

3. Orientar o paciente, responsável ou representante legal e colher assinatura no Termo 

de Consentimento Esclarecido para realização de Hemotransfusão (anexo I) disponível na 

intranet, módulo “Comitê Transfusional” 

4. Descrever no prontuário do paciente (PEP-Wareline), as orientações dadas ao mesmo; 

5. Preencher integralmente, com letra legível e sem rasuras o formulário de solicitação de 

Hemocomponentes especifico do Hemocentro Go(anexo II) disponível na intranet, 

módulo “Comitê Transfusional”, em 3 (três vias), carimbar e assinar; 

6. Prescrever a Hemotransfusão e a solicitação de exame laboratorial (Grupo sanguíneo e 

hemograma) no PEP-Wareline; 

7. Entregar para o Enfermeiro (a) responsável pelo setor; 

II. Enfermeiro do setor de Origem. 

1. Receber a solicitação de Hemocomponentes em 3 (três) vias, e os pedidos de exames; 

2. Observar na solicitação a classificação de transfusão quanto ao grau de urgência; 

3. Conferir a prescrição médica impressa da Hemotransfusão; 

4. Solicitar ao Laboratório (Ramal 309) a coleta; 

5. Comunicar ao supervisor administrativo (Ramal 306) a necessidade de busca do 

Hemocomponente do HEMOCENTRO-GO e solicitar ao mesmo a caixa de transporte; 

6. Dirigir-se à farmácia e solicitar gelo reutilizável (gelox) para preparo da caixa; 

7. Receber do Laboratório os resultados de exames acompanhado da amostra de sangue 

em tubo de ensaio; 

8. Preparar a caixa de transporte com 2 (duas) vias da solicitação de Hemocomponentes, 

amostra de sangue, gelox e planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes 

para controle de temperatura (anexo III), conforme recomendações na planilha de 

condições para transporte de Hemocomponentes (Anexo IV), disponível na intranet, 

módulo “Comitê Transfusional”; 

9. Guardar a terceira via da solicitação de hemocomponente em pasta localizada no setor 

para controle interno da unidade; 

10. Entregar a caixa preparada ao supervisor administrativo; 

11. Receber a caixa do Supervisor administrativo após busca do hemocomponente no 

HEMOCENTRO GO e conferir material solicitado e controle de temperatura da planilha; 
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12. Conferir os dados da bolsa do hemocomponente, que é acompanhada de um cartão 

de Identificação do Receptor preso à bolsa de sangue, o qual deverá ser mantido até o 

final da transfusão; 

13. Contatar imediatamente o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-4569) em casos de 

discrepância, e NÃO iniciar a transfusão; 

14. Certificar-se de que a bolsa em questão destina-se realmente ao paciente e que todas 

as informações estão em conformidades; 

15. Orientar os profissionais Técnicos de Enfermagem sobre Hemotransfusão; 

16. Verificar Imediatamente antes da transfusão, com muita atenção a identificação do 

receptor, conferir pulseira de identificação, e certificar que o paciente é o mesmo que 

receberá a Hemotransfusão, perguntando-lhe seu nome completo, e data de nascimento, 

se não for possível, conferir com a identificação no leito e na pulseira; 

17. Conferir a identificação do receptor que consta na bolsa com a identificação do 

paciente; 

18. Anotar na prescrição: Conferido e instalado, carimbar a prescrição e o relatório de 

enfermagem, com os dados contidos no carimbo (data, horário de início da infusão, 

número da bolsa instalada, volume da tipagem sanguínea, hora de final da infusão); 

19. Verificar se a bolsa a ser transfundida encontra-se em temperatura ambiente antes de 

instalar a transfusão, recomenda-se que o hemocomponente permaneça entre 20ºC. e 

24ºC, por 30 minutos antes da transfusão, as demais bolsas deverão ficar armazenadas na 

caixa na temperatura (+2ºC a + 4ºC) até que sejam utilizadas, exceto concentrado de 

plaquetas, que deverão permanecer entre 20ºC e 24ºC; 

20. Cuidar para não violar a bolsa e sua identificação, o sistema deverá permanecer integro 

até o término da transfusão; 

21. Orientar a equipe técnica que é terminantemente proibida a adição de quaisquer 

substâncias ou medicamentos aos Hemocomponentes, se for necessário administrar 

alguma medicação tem que ser feito em acesso venoso diferente; 

22. Verificar Sinais Vitais, antes, durante e após a transfusão, e registrar no formulário de 

Acompanhamento Transfusional (Anexo V), disponível na intranet, módulo “Comitê 

Transfusional”;; 

23. Permanecer junto ao paciente durante os primeiros 10 minutos, observá-lo durante todo 

o período da transfusão; 

24. Observar o paciente com maior rigor se ele já tiver história de qualquer tipo de reação 

a transfusão de algum hemocomponente; 
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25. Anotar no prontuário do paciente, (data, hora de início da infusão, número da bolsa 

instalada, volume, tipagem sanguínea, hora de final da infusão), isso para garantir a 

rastreabilidade dos hemocomponentes infundidos; 

26. Anotar todos esses dados também no livro de Hemotransfusão, (data, 

hora de início da infusão, número da bolsa instalada, volume, tipagem 

sanguínea, hora de final da infusão, nome do profissional que instalou a bolsa de 

hemocomponentes), 

27. Comunicar ao médico assistente, nos casos de eventos adversos e suspender 

imediatamente a transfusão, entrar em contato com o HEMOCENTRO GO (3201-4568 / 3201-

4569), e registrar em prontuário; 

28. Observar o período de infusão que não deverá exceder de 4 horas. Quando este 

período for ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada; 

MANEJO DOS HEMOCOMPONENTES: 

29. Usar EPI´s, no preparo da bolsa para a infusão; 

30. Realizar lavagem das mãos antes de iniciar a infusão e após o término da 

infusão; 

31. Puncionar novo acesso calibroso para infusão do hemocomponente; 

III. Supervisor administrativo 

1. Receber a caixa preparada do Enfermeiro; 

2. Contactar o HEMOCENTRO GO (3201-4568/69) informando a quantidade de 

Hemocomponente solicitado e receber confirmação para busca conforme estoque; 

3. Preencher os dados solicitados na planilha de movimentação da caixa dos 

hemocomponentes; 

4. Entregar a caixa para o motorista e liberar transporte para busca do hemocomponente; 

5. Receber a caixa do motorista na volta do HEMOCENTRO GO anotando os dados 

solicitados na planilha de movimentação da caixa dos hemocomponentes; 

6. Entregar a caixa ao Enfermeiro (a) responsável; 

 
 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Controle de temperatura da caixa de transporte de Hemocomponentes.  

Qualificação Anual da caixa de transporte de Hemocomponentes. 
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9. INDICADORES 

Percentual de hemocomponentes infundidos. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboraçã

o 

Visto 

 

Elabora

ção 

  

Coord. 

Enfermagem 

 

 

 

 

Revisão 

 

  

 Diretor 

Técnico 

Encarregada/

DM SERV 

 

 

 

 

 

Aprova

ção 

 

  

Diretor Técnico 
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1. OBJETIVO 

Realizar controle dos medicamentos multidoses com identificação da data de 

abertura, validade e assinatura do profissional. 

2. REFERÊNCIA 

Não se aplica. 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Clínica Obstétrica e 

Pronto Socorro. 

Equipe de Enfermagem, Equipe médica e 

Farmácia. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas adesivas. 

6. DEFINIÇÕES 

CME – Central de Materiais e Esterilização. 

Medicamentos Multidoses: 

São todos os medicamentos que tem o uso coletivo, Ex: dipirona gotas, Xaropes, 

Óleo Mineral etc. Estes medicamentos deverão ser usados por todos os 

pacientes conforme prescrição médica: 

Todos os medicamentos Multidoses serão devidamente identificados e 

validados, conforme protocolo da farmácia que institui um prazo de 28 dias de 

validação desses medicamentos. Após a expiração do prazo de validade, os 
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medicamentos multidoses serão encaminhados à farmácia para as condutas 

estabelecidas pelo setor; 

Após o recebimento dessas medicações e abertura dos frascos pelo profissional 

da unidade solicitante, eles serão identificadas com etiquetas de validade, 

contando 28 dias a partir da data de abertura, contendo a data de abertura, 

a data de validade e assinatura do profissional que abrir; 

As almotolias de uso de produtos antissépticos terão validade de sete (7) dias, 

conforme etiquetas fixadas nas mesmas, data expirada as mesmas serão 

encaminhadas para a CME para serem reprocessadas, quando as almotolias 

voltam para o setor essas serão identificadas e reabastecidas com os 

antissépticos: Álcool, clorexidina alcoólica, clorexidina degermante, clorexidina 

solução aquosa. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1- Verificação dos medicamentos Multidoses: 

Enfermeiro do Setor: 

DIARIAMENTE: 

Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 

• Solicitar ao técnico de enfermagem que abrir o medicamento para realizar a identificação 

do mesmo; 

• Controle rigoroso da data de validade dos medicamentos dos produtos com validade 

expirada; 

2- Técnicos de Enfermagem: 

• Realizar a verificação dos medicamentos multidoses; 
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• Assim que abrir o medicamento ou o produto, este deverá ser imediatamente e 

corretamente identificado com etiqueta padronizada já anexada no frasco pela farmácia 

e ou disponível no posto. (ANEXO I). 

• Inspeção dos frascos de multidose no momento da conferência do Check list do setor, 

encaminhando os frascos com data de validade expirada para a farmácia. 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Conferência DIARIAMENTE. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   
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Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

 
 

1. OBJETIVO 

Garantir o atendimento prioritário conforme classificação de Risco, na 

sala de medicação, pela equipe de Enfermagem. 

 

2. REFERÊNCIA 

P.C.ENF.001 Classificação de Risco 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Sala de Medicação Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

A ser definidos. 

6. DEFINIÇÕES 

Identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo 

com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 

sofrimento, definidos na classificação de Risco. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

• O paciente após conclusão do atendimento médico, será encaminhado para 

sala de medicação, de posse da prescrição (medicamentosa e ou exames). 
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• Equipe de enfermagem acolherá o paciente na porta da sala de medicação; 

• Identificar através da pulseira de identificação do paciente, sua classificação 

de risco (amarelo, verde e azul), conforme estabelecido pelo Protocolo de 

Classificação de Risco da Unidade; 

• Orientar o paciente que aguarde o preparo da medicação na soroterapia ou 

nos box’s; 

• Equipe de enfermagem, administrará medicação, face a identificação do 

paciente, conferindo todos os identificadores, disponíveis em sua pulseira de 

identificação, de acordo com o Protocolo de Segurança do Paciente: 

PROT.NSP.006 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Solicitado confecção de adesivos com as cores da Classificação (amarelo, 

verde e azul) para serem anexados na pulseira de cada paciente na 

Classificação de Risco, facilitando assim visualização da prioridade clínica de 

cada paciente na sala de medicação bem como no setor de Raio X e 

Laboratório (ANEXO I). 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Prescrição Médica impressa. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 
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Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

 
 

1. OBJETIVO 

• Evitar a contaminação de feridas limpas; 

• Facilitar a cicatrização; 

• Absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia 

com curativos compressivos; 

• Manter à ferida limpa, ocluída e promover conforto ao paciente. 

2. REFERÊNCIA 

MANUAL DE CURATIVOS, disponível em: 

www.nucleovet.com/area_aluno/turma2/manual_curativos.pdf. Acesso em 

20/06/2017. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Enfermeiros, técnicos de 

http://www.nucleovet.com/area_aluno/turma2/manual_curativos.pdf
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Cirúrgica/Obstétrica Enfermagem 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Bandeja; 

• 1 Pinça para Curativo; 

• 1 par de luva de procedimento; 

• Kit de curativo disponibilizado pelo setor de farmácia (2 pacotes de gazes,1 par 

de luva estéril 7,5, S.F - Soro Fisiológico 0,9% 2 ampolas 10ml; 

• Esparadrapo (micropore); 

• Equipamento de proteção individual (EPI) – Capote, máscara, touca; 

• Carrinho de curativo. 

6. DEFINIÇÕES 

Curativo é o cuidado dispensado a uma área do corpo que 

apresenta lesão de continuidade, terapia tópica, termo que engloba 

as etapas como processo de limpeza e/ou cobertura. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

1. Lavar as mãos; 

2. Calçar luva de procedimento e EPI's; 

3. Comunicar o que vai ser realizado ao paciente; 

4. Fechar a porta da enfermaria para privacidade do paciente ou biombo se 

necessário; 

5. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser 

tratada; 

6. Retirar o curativo anterior se houver; 

7. Lavar as mãos; 

8. Abrir o pacote de curativo (técnica asséptica) sobre o carrinho; 

9. Calçar luvas estéreis; 

10. Aplicar a gaze umedecida com SF 0,9% na ferida em sentido único, repetindo 

por três vezes (utilizando uma gaze a cada vez); 

11.  Aplicar clorexidina Aquosa com a mesma técnica aplicada ao S.F. 0,9%; 

12. Secar a ferida; 
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13. Manter o curativo ocluído somente enquanto houver exsudação; 

14. Não havendo exsudato manter a ferida aberta orientando o paciente a realizar 

apenas higienização com água e sabão; 

15. Retirar as luvas, desprezando todo material no saco branco do carrinho; 

16. Lavar as mãos; 

17. Registrar o procedimento no prontuário do paciente, relatando aspecto da 

ferida, secreção e odor. 

18. Solicitar ao serviço de limpeza a coleta do saco branco do carrinho. 

19. Realizar limpeza com álcool 70% no carrinho de curativo, antes de adentrar em 

outra enfermaria. 

RECOMENDAÇÕES: 

• A ferida somente será coberta com gaze e fixa com micropore quando houver 

exsudato ou a critério médico nas primeiras 24horas após a cirurgia; 

• Após suspensão do curativo, manter a ferida limpa e seca; 

• Avaliar regularmente o aspecto do curativo quanto à necessidade de troca ou 

de oclusão observando exsudato. 

• A frequência de realização do curativo deve ser individualizada e determinada 

de acordo com a quantidade de exsudato e/ou conforme orientação do 

enfermeiro ou médico; 

• Orientar o paciente a lavar com água corrente e sabão durante o banho; 

• Após o banho secar com toalha limpa, sem fazer fricção ou pressão. 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar higienização do carrinho de curativos a cada procedimento realizado; 

• Supervisionar o paciente e seu acompanhante no cuidado com a ferida 

cirúrgica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

• POP. SCIH.004 Higienização das mãos; 
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• Manuais e informes disponibilizados pelo setor de controle de infeção 

hospitalar-SCIH da unidade. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Enfermeira   

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Revisão  Coordenadora 

do NSP 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

 
 

1. OBJETIVO 

Descrever o correto armazenamento dos frascos de insulina, garantindo assim 

a qualidade da medicação utilizada nos pacientes. 

2. REFERÊNCIA 

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz/ Ministério da Saúde. 
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3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínicas Médica, 

Cirúrgica, Obstétrica e Pronto 

Socorro. 

Equipe de Enfermagem. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Etiquetas de Identificação da data de abertura e validade. 

6. DEFINIÇÕES 

Insulina: é um hormônio responsável pela redução da glicemia (taxa de glicose 

no sangue), ao promover a entrada de glicose nas células. Esta é também 

essencial no metabolismo de sacáridos (Hidrato de Carbono), na síntese de 

proteínas e no armazenamento de lipídios (gorduras). 

Insulina Humana Recombinante NPH: é um agente que combate o diabetes, 

diminuindo o nível de glicose no sangue, após a injeção. Após o uso sob a pele 

(subcutaneamente), Insulina Humana Recombinante NPH apresenta um rápido 

início de ação, dentro de 1 hora após a administração e tem uma duração de 

12 a 20 horas. Devido ao seu perfil de ação prolongada, Insulina Humana 

Recombinante NPH é normalmente usada em combinação com uma insulina 

de ação rápida. 

Insulina Regular: A insulina regular é considerada mais rápida e tem a coloração 

transparente. Após ser aplicada, o seu efeito acontece muito rápido, ou seja, 

cerca de meia hora a uma hora depois. O efeito da insulina regular dura em 

média de duas a três horas. Após ser aplicada, seu início de ação acontece 

entre duas e quatro horas, seu efeito máximo se dá entre quatro a 10 horas e a 

sua duração é de 10 a 18 horas. 
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7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

• A dispensação pela farmácia do frasco-ampola de insulina será realizada mediante 

a entrega do frasco vazio para o controle interno; 

• A utilização da medicação será de uso coletivo e dosagem, de acordo com a 

prescrição médica; 

• Manter os frascos-ampolas que estão sendo utilizados, em lugar o mais arejado 

possível (entre 15°C  e 30°C); 

• Os Frascos-ampolas deverão ser armazenados na sala de medicação do Pronto 

Socorro, postos de Enfermagem nas Clínicas Médica, Cirúrgica e Obstétrica; 

• Antes de usar, observar o aspecto do medicamento e caso ele esteja no prazo de 

validade, observar alguma mudança no aspecto, consultar o farmacêutico para saber se 

poderá utilizá-lo; 

• O Medicamento não deverá ser exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas; 

• Após aberto, será válido por 28 dias; 

• Identificar a data de abertura e validade do frasco-ampola, através de etiquetas 

pré fixadas na farmácia e/ou disponível nos postos; 

• Após um período de 28 dias, deve-se fazer a devolução do frasco-ampola, mesmo 

se este ainda contiver insulina. 

 

 

8. TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

Não se aplica. 

9. INDICADORES 

Não se aplica. 
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10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Não se aplica 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data Visto 

Elaboração 

 

 Coordenadora 

do NQSP 

  

Revisão  Coordenadora 

de Enfermagem 

  

Aprovação  Diretor Técnico   

 

Revisão Motivo Data da Revisão 

   

 

 
 

1. OBJETIVO 

 

• Classificar o paciente quanto ao grau de dependência em relação à 

Enfermagem. 
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2. REFERÊNCIA 

Resolução COFEN Nº 0527/2016 – Revogada pela Resolução COFEN Nº 

543/2017 

Fugulin et. al. 2005. 

 

3. APLICABILIDADE 4. RESPONSABILIDADES 

Clínica Médica e 

Cirúrgica (Aplicar a todos os 

pacientes adultos admitidos 

e a cada 24 horas). 

 

Enfermeiros. 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Papel; 

• Caneta; 

• Escala de Fugulim Impressa. 

 

6. DEFINIÇÕES 

SCP – Sistema de classificação de pacientes. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

   Resolução COFEN Nº 543/2017, 2º Cabe ao Enfermeiro o registro diário da 

classificação dos pacientes segundo o SCP, para subsidiar a composição do 

quadro de enfermagem para as unidades de internação. 
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    Instrumento a ser utilizado para a classificação de pacientes no UNIDADE DE 

SAÚDE: Fugulin, Gaidzinski e Kurcgant (2005), conforme tabela abaixo: 

8.  TAREFAS CRÍTICAS/ESPECIAIS 

• Realizar o preenchimento da escala regularmente. 

9. INDICADORES 

Não se aplica 

10. DOCUMENTOS DE APOIO 

Resolução COFEN Nº 543/2017 e Anexos. 

 

11. CONTROLE DE REVISÕES EFETUADAS 

Nome Cargo Data 

Elaboração 

Visto 

 

Elaboração 

 

 

 

Coord. de 

Enfermagem 

 

 

 

 

 

Revisão 

  

Coord. 

N.Q.S.P 

 

 

 

 

 

Aprovação 
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Diretor 

Técnico 

 

Revisão Nº Motivo Data da 

Revisão 
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2 MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO 

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 

(CME)  

Normas Da Central De Materiais E Esterilização 

2.1 Estrutura Organizacional 

UNIDADE DE SAÚDE Manual de Normas 

Central de Materiais e Esterilização 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 

Diariamente das 07h às 19h, inclusive feriados e finais de semana. 

Clientes da área/serviço 

Todos os usuários do hospital que necessitam dos serviços da Central de Materiais e 

Esterilização. 

Normas 

Todos os funcionários da CME deverão adotar as medidas de precaução padrão (medidas 

de barreira – higiene básica das mãos) para evitar a contaminação a partir de sangue, 

secreções e excreções; 

Somente poderão acessar as dependências da CME, os funcionários higienizados e 

devidamente paramentados; 

A porta que dá acesso as dependências da CME deverá ser mantida fechada, exceto nos 

horários de troca de material sujo; 

O profissional escalado para plantão na área suja será o responsável pelo controle de 

entrada/saída de pessoal e entrada de materiais; 

A programação cirúrgica deverá ser entregue na CME até as 12:30h do dia anterior às 

cirurgias, para que os materiais cirúrgicos possam ser preparados com antecedência; 

A CME deverá encaminhar para o centro cirúrgico os materiais, conforme segue: 

Na tarde anterior a cirurgia, para cirurgias do período matutino: Lap’s, kits de materiais e 

caixas de instrumentos cirúrgicos; 
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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, 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; 
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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 Data: 

Assinatura do representante 

 Embalagens Para A CME

UNIDADE DE SAÚDE Manual de Normas 

Central de Materiais e Esterilização 

EO.2 

Emissão 
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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 do representante Data: 
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2.3 Transporte De Material Sujo 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.1 

Emissão 

TRANSPORTE DE MATERIAL SUJO Revisão 

No: Data: 

Executante 

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

Resultados esperados 

Assegurar que o material sujo seja transportado de forma correta, evitando o perigo de 

contaminação. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, luvas, máscaras, carro de transporte de material sujo fechado e com 

tampa, livro de protocolo e caneta. 

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. 
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Cuidados 

Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s; 

Nunca transportar material sujo sem o uso dos EPI’s; 

Nunca transportar material sujo em carro que não seja específico para esta função. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o carro de transportar o material sujo apresentar problemas, comunicar a chefia da CME 

para que providencie o conserto e/ou a substituição do mesmo; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Recepção De Material Sujo Pela Área Suja

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.2 

Emissão 

 

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO PELA ÁREA SUJA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem da CME. 

Resultados esperados 

Assegurar que o material sujo seja recebido de forma correta, evitando o perigo de 

contaminação. 

Recursos Necessários 

Água, sabão e EPI’s 
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Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar os EPI’s (óculos, avental, máscara com filtro químico, luvas de látex cano longo); 

Conferir o material sujo que está recebendo, atentando para o quantitativo, condições 

gerais e funcionalidade; 

Assinar o protocolo após conferência do material sujo; 

Distribuir o material/artigo para lavagem mecânica ou manual; 

Verificar se existe a necessidade de lubrificação e/ou desoxidação do material/artigo, após 

o termino da lavagem; 

Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais; 

Reiniciar o processo de lavagem do material/artigo, caso verifique que a limpeza não 

atingiu os padrões exigidos pelas normas; 

Encaminhar o material/artigo limpo para a área de preparo. 

Cuidados 

Sempre higienizar as mãos antes e após o uso do EPI’s; 

Nunca manusear material/artigo sujo sem estar usando os EPI’s corretos; 

Muita atenção ao conferir o material que está sendo recebido; 

Muita atenção na verificação do material/artigo após a lavagem, verificando se a mesma 

atingiu os padrões exigidos. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação 

do mesmo; 

Se perceber alguma não conformidade no material/artigo, no ato da conferência, anotar 

no protocolo de recebimento e registrar no livro de ocorrência da CME; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Recepção E Esterilização De Material Lavado 
Autoclavável
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UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.3 

Emissão 

RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO 

AUTOCLAVÁVEL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que o material processado na autoclave seja feita dentro dos padrões exigidos 

pelas normas sanitárias. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, EPI’s (luvas de Kevlar, máscara e pro pé), papel manta (próprio para 

envolver o material/artigo que vai para a autoclave), etiqueta e caneta. 

Atividades 

Receber os Materiais limpos; 

Conferir sistematicamente a limpeza, integridade e funcionalidade dos Materiais 

recebidos; 

Avaliar qual tipo de processo o material/artigo deverá ser submetido; 

Dispor o material/artigo em invólucro apropriado antes de colocá-los na autoclave; 

Identificar o material/artigo conforme a rotina (data, lote, validade, processo que foi 

submetido e assinatura do responsável; 

Monitorar cada lote ou carga no processo de esterilização; 

Utilizar luvas de Kevlar quando for retirar da autoclave os Materiais processados; 

Encaminhar, com técnica adequada, o material/artigo estéril para a sala de 

acondicionamento, utilizando máscara e propé. 

Cuidados 

Ter atenção no momento da conferência dos Materiais limpos recebidos; 

Nunca se esquecer de envolver o material/artigo que será processado na autoclave no 

papel manta; 

Nunca se esquecer de usar as luvas de Kevlar quando for retirar os Materiais esterilizados; 

Nunca se esquecer de identificar o material/artigo conforme a rotina utilizada; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3815 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE 
MATERIAL ESTERILIZADO (CME) 

 

 

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: 

 Recepção E Esterilização De Material Lavado Em 
Solução

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.4 

Emissão 

 

RECEPÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL LAVADO EM SOLUÇÃO 

Revisão 

No: Data: 

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 do representante Data: 
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 Recepção De Materiais Esterilizados Na Sala De 
Acondicionamento

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.5 

Emissão 

RECEPÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS NA SALA DE 

ACONDICIONAMENTO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que o material/artigo processado/esterilizado está acondicionado dentro das 

normas e exigências sanitárias. 

Recursos Necessários 

EPI’s (propé, máscara e gorro), livro de protocolo, livro de ocorrência. 

Atividades 

Colocar EPI’s para receber os Materiais esterilizados; 

Dispor os Materiais conforme as normas e exigências sanitárias; 

Manipular os Materiais esterilizados, o mínimo possível; 

Controlar e registrar a temperatura da sala de acondicionamento de materiais 

esterilizados; 

Cuidados 

Nunca colocar os Materiais uns sobre os outros; 

Atenção com os Materiais perfurocortantes; 

Não perfurar o invólucro dos materiais (grau – cirúrgico); 

Ações em caso de não conformidade 

Invólucros não íntegros, devolver para a área de processamento; 

Atenção à temperatura ambiente. Se necessário comunicar a enfermeira chefe da CME para 

que a mesma tome providências; 

Se no manuseio de material perfurocortante, o profissional se machucar, comunicar a 

chefia da CME; 
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Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 

2.8 Recebimento De Material/Artigo Médico-Hospitalar 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.6 

Emissão 

 

RECEBIMENTO DE MATERIAL/ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que as condições do material hospitalar sejam adequadas no recebimento. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, EPI’s, ficha de conferência de material. 

Atividades 

Higienizar as mãos; 

Colocar EPI’s (luvas de procedimento e avental); 

Receber os Materiais médico-hospitalares; 

Conferir os Materiais quanto à integridade, quantidade e funcionalidade dos mesmos; 

Registrar em protocolo de recebimento dos Materiais, após conferência; 

Registrar em impresso própria a ausência de algum material/artigo; 

Solicitar a assinatura do responsável pela entrega dos Materiais. 

Cuidados 
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Não receber os Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 

Ter atenção no momento da conferência dos Materiais recebidos; 

Não se esquecer de registrar a ausência de algum material/artigo. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum EPI, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação 

do mesmo; 

Se perceber alguma avaria no material/artigo, no ato da conferencia, registrar no livro de 

ocorrência da CME e comunicar a enfermeira da unidade; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Limpeza De Motores E Serras

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.7 

Emissão 

LIMPEZA DE MOTORES E SERRAS Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os motores e serras serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, detergente enzimático, EPI’s 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha; 

Colocar os EPI’s; 
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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: 

 Limpeza De Equipamentos Pneumáticos

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.8 

Emissão 

 

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS 

Revisão 

No: Data: 
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Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os equipamentos pneumáticos serão limpos conforme padrões sanitários 

exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, EPI’s, compressa limpa, lubrificante mineral, tecido claro e 

escovas. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha; 

Colocar os EPI’s; 

Conectar o chicote na peça de mão do aparelho; 

Enxaguar com água corrente, removendo o excesso de sujidade, deixando sempre a ponta 

do aparelho virada para baixo; 

Lavar todos os acessórios, tais como, lâminas, brocas e chicotes manualmente, utilizando 

escovas próprias para essa finalidade; 

Enxaguar abundantemente os acessórios em água corrente, evitando a entrada de água no 

chicote; 

Secar os acessórios com compressa limpa; 

Verificar se os acessórios estão totalmente limpos; 

Organizar os acessórios e encaminhá-los para a sala de preparo; 

Submeter os acessórios a um método de limpeza que seja eficaz e conserve os mesmos; 

Separar os instrumentos cirúrgicos, sempre que possível; 

Abrir as pinças e desconectar os componentes desmontáveis; 

Colocar de forma organizada, os instrumentos cirúrgicos dentro de cestas aramadas de 

forma que todos fiquem expostos à ação da lavadora; 

Enxaguar abundantemente o material; 

Realizar a secagem dos materiais em área limpa, com bancada previamente desinfetada 

com álcool a 70% e forrada com tecido de cor clara, para facilitar a inspeção da limpeza 

realizada; 

Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao 

vapor. 
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Cuidados 

Nunca iniciar a limpeza dos equipamentos pneumáticos sem estar usando os EPI’s 

corretamente; 

Atenção quando for enxaguar o aparelho, deixando sempre a ponta do mesmo para baixo; 

Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos 

materiais/equipamentos; 

Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos 

expostos a ação da lavadora; 

A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 

limpar, enxaguar e fechar novamente; 

A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar pistola 

de água sob pressão e ar comprimido; 

Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 

metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão 

e/ou quebra; 

Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, 

antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 

Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 

desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 

facilitar a inspeção da limpeza; 

Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais e permeáveis ao vapor. 

Ações em caso de não conformidade 

Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos, comunicar a 

enfermeira da CME; 

Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos, comunicar a 

enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 

Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza 

e/ou desinfecção dos instrumentos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma 

solicite o conserto; 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: A Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Limpeza De Equipamentos Elétricos
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UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.9 

Emissão 

 

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

Revisão 
 

No: Data: 

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; 

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 
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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: 

 Limpeza De Materiais Específicos

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.10 

Emissão 

 

LIMPEZA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os Materiais serão limpos conforme padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, EPI’s, tecido macio limpo, detergente enzimático, lubrificante 

mineral, álcool a 70% e tecido claro. 

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; 
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Lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes minerais e permeáveis ao 

vapor; 

Inspecionar a qualidade da limpeza; 

Validar o processo de limpeza dos equipamentos. 

Cuidados 

Nunca iniciar a limpeza Materiais sem estar usando os EPI’s corretamente; 

Somente utilizar escovas e produtos não abrasivos para a lavagem dos 

materiais/equipamentos; 

Os instrumentais cirúrgicos deverão ser lavados em cestas aramadas que deixe a todos 

expostos a ação da lavadora; 

A limpeza de materiais pontiagudos deverá sempre ser feita da seguinte forma: abrir, 

limpar, enxaguar e fechar novamente; 

A limpeza de materiais canulados deverá sempre ser feita da seguinte forma: utilizar 

pistola de água sob pressão e ar comprimido; 

Somente colocar na lavadora ultrassônica os instrumentais com o mesmo tipo de liga 

metálica que a dela, para evitar transferência de íons e produção de pontos de corrosão 

e/ou quebra; 

Todos os instrumentos/Materiais recém-adquiridos deverão receber uma limpeza prévia, 

antes de ser realizada a primeira esterilização e uso; 

Somente secar os instrumentos/Materiais em área limpa e após a higienização e 

desinfecção da bancada com álcool a 70%. Sempre cobrir a bancada com tecido claro para 

facilitar a inspeção da limpeza; 

Somente lubrificar as articulações com lubrificantes minerais (ou o indicado pelo fabricante 

do aparelho) e permeáveis ao vapor. 

Ações em caso de não conformidade 

Nos casos em que surgir pontos de corrosão ou quebra de instrumentos/Materiais, 

comunicar a enfermeira da CME; 

Se faltar algum EPI e/ou produtos para processar a limpeza dos instrumentos/Materiais, 

comunicar a enfermeira da CME, para que ela providencie e suspender o procedimento; 

Nos casos em que venha a ocorrer a quebra de algum equipamento para processar a limpeza 

e/ou desinfecção dos instrumentos/Materiais, comunicar a enfermeira da CME para que a 

mesma solicite manutenção; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:  Aprovação 

 Assinatura do representante  Data: 

 Limpeza De Materiais De Assistência Respiratória

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.11 

Emissão 

 

LIMPEZA DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os materiais de assistência respiratória serão limpos conforme padrões 

sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, EPI’s (luvas, avental impermeável, abafador de ruídos e 

óculos), compressa estéril, ar comprimido, solução enzimática e recipiente para a 

solução. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água, sabão e secar com papel toalha; 

Colocar os EPI’s; 

Desconectar as válvulas, diafragmas, pequenos copos de reservatório; 

Imergir totalmente o artigo em um recipiente contendo solução enzimática a fim de evitar 

perdas; 

Imergir totalmente os artigos (traqueias, ambús, máscaras) em um recipiente contendo 

solução enzimática; 

Lavar os artigos; 
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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 

representante 

Data: 

 Limpeza Dos Artigos Tubulares

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.12 

Emissão 

 

LIMPEZA DOS ARTIGOS TUBULARES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 
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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; 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Utilização Do Protetor Auricular

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.13 

Emissão 

 

UTILIZAÇÃO DO PROTETOR AURICULAR 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que o protetor auricular será higienizado e usado corretamente. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, compressa limpa, álcool a 70%, saco plástico. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Higienizar o protetor auricular com uma compressa limpa, embebida em álcool a 70% no 

início da jornada de trabalho; 

Manter o protetor auricular em local visível, próximo à saída do ar comprimido; 

Guardar o protetor auricular dentro de um saco plástico, após a jornada de trabalho. 

Cuidados 

Higienizar as mãos antes usar o protetor auricular; 

Higienizar o protetor auricular no início da jornada de trabalho; 

Usar sempre o protetor auricular quando utilizar ar comprimido medicinal ou equipamentos 

ruidosos; 

Manter o protetor auricular próximo da saída de ar comprimido. 
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Guardar em um saco plástico o protetor auricular, após a jornada de trabalho. 

Ações em caso de não conformidade 

Nos casos de perdas ou danos ao protetor auricular, comunicar imediatamente a enfermeira 

da CME; 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Secagem De Artigos / Materiais Médico-
Hospitalares

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.14 

Emissão 

SECAGEM DE ARTIGOS / MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os materiais médico-hospitalares sejam secos com a técnica correta, 

permitindo o aumento de vida útil dos artigos ∕ materiais, sobretudo, àqueles que 

possuem articulações, ranhuras e cremalheiras. 

Recursos Necessários 

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

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Enxugar as mãos com uma compressa limpa; 

Colocar o protetor auricular; 

Inspecionar os materiais ∕ artigos quanto à limpeza realizada, integridade e funcionalidade 

dos mesmos; 

Realizar a secagem dos materiais ∕ artigos com a pistola de ar comprimido; 

Encaminhar os materiais ∕ artigos para a área de preparo. 

Cuidados 

Sempre higienizar as mãos antes de iniciar a secagem dos materiais ∕ artigos médico- 

hospitalares; 

Ter bastante atenção quando for inspecionar a limpeza, integridade e funcionalidade dos 

materiais ∕ artigos médico-hospitalares; 

Usar o protetor auricular quando for utilizar o ar comprimido medicinal e equipamentos 

ruidosos. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o protetor auricular apresentar avaria, comunicar imediatamente a enfermeira da CME 

para que a mesma providencie a substituição do mesmo; 

Se a pistola de ar comprimido apresentar defeitos, informar imediatamente a enfermeira 

da CME para que a mesma providencie o conserto desta; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 
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 Lubrificação De Materiais ∕ Artigos Médico-
Hospitalares

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.15  

Emissão  

 

LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS ∕ ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 

Revisão  

No: Data:  

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os materiais / artigos médico-hospitalares sejam lubrificados da forma 

correta, permitindo o aumento de vida útil destes. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, papel toalha, EPI’s, lubrificante, recipiente limpo, compressa limpa e papel 

invólucro apropriado. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão e, secá-las com papel toalha; 

Colocar os EPI’s; 

Diluir o lubrificante conforme indicação do fabricante e colocá-lo dentro do recipiente 

limpo; 

Imergir os materiais / artigos abertos dentro da solução deixando-os permanecer durante 

o tempo indicado pelo fabricante; 

Retirar os materiais / artigos e colocá-los sobre uma compressa limpa; 

Esperar que os materiais / artigos sequem; 
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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: 

 

2.18 Utilização De Ar Comprimido 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.16 

Emissão 

 

UTILIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 

Revisão 

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 do 

representante 

Data: 

 

2.19 Desinfecção De Materiais 

 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP.17 
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UNIDADE DE SAÚDE Central de Materiais e Esterilização 

Emissão 

DESINFECÇÃO DE MATERIAIS Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 

Água, sabão, EPI’s (luvas de borracha, protetor auricular, gorro, máscara, avental 

impermeável e óculos de proteção), recipiente de plástico rígido ou vidro com tampa, 

compressa limpa, cuba metálica, solução desinfetante, água estéril, papel manta, pistola 

de ar comprimido e álcool a 70%. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar os EPI’s necessários (luvas de borracha, gorro, máscara, óculos de proteção e 

avental impermeável) antes de iniciar o processo de desinfecção dos Materiais; 

Colocar na tampa do recipiente (vidro ou plástico rígido) a identificação do processo 

realizado (nome da solução desinfetante, data da manipulação, validade e responsável); 

Lavar os Materiais e secá-los antes de submergi-los na solução desinfetante; 

Colocar a solução desinfetante em quantidade suficiente no recipiente apropriado e 

identificado; 

Imergir os Materiais dentro da solução desinfetante, de forma que fiquem envolvidos 

completamente; 

Preencher com solução desinfetante os Materiais que contenham áreas ocas; 
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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 

 

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%; 
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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: 

 Utilização E Limpeza Da Máscara Facial

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.18 

Emissão 

 

UTILIZAÇÃO E LIMPEZA DA MÁSCARA FACIAL 

Revisão 

No: Data: 

Executante 
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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 do 

representante 

Data: 

 Limpeza E Desinfecção Do Analisador De O2 
(Assistência Respiratória)

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.19 

Emissão 
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ANALISADOR DE O2 (ASSISTÊNCIA 

RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 

Água, sabão, luvas de procedimento, álcool a 70%. 

Atividades 

Higienizar a mãos com água e sabão; 

Colocar as luvas para iniciar o processo de limpeza do analisador de O2; 

Limpar o analisador de O2; 

Desinfetar o analisador de O2 com álcool a 70%; 

Realizar a operação por três vezes seguidas; 

Deixar secar naturalmente e guardar. 

Cuidados 

Higienizar as mãos e colocar as luvas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção 

do analisador de O2; 

Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do analisador de O2. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Limpeza E Desinfecção Do Cabo De Laringoscópio 
(Assistência Respiratória
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UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.20 

Emissão 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CABO DE LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA 

RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

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; 
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Repetir por três vezes seguidas, o processo de limpeza e desinfecção do cabo de 

laringoscópio. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Limpeza Da Lâmina Do Laringoscópio (Assistência 
Respiratória)

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.21 

Emissão 

LIMPEZA DA LÂMINA DO LARINGOSCÓPIO (ASSISTÊNCIA 

RESPIRATÓRIA) 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 
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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 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Limpeza Da Máscara (Assistência Respiratória)
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UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.22 

Emissão 

LIMPEZA DA MÁSCARA (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA) Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 

Água, sabão, luvas de procedimento, máscara, compressa limpa, hipoclorito de sódio a 

0,02% ou hipoclorito de sódio a 1%. 

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: 

Aprovação 
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Responsável pela aprovação: 
Assinatura do representante Data: 

 Limpeza E Desinfecção De Ambús, 
Nebulizadores, Cânulas De Guedel E Inladores

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.23 

Emissão 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBÚS, NEBULIZADORES, CÂNULAS 

DE GUEDEL E INLADORES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os materiais sejam limpos e desinfetados conforme os padrões sanitários 

exigidos. 

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 
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Higienizar as mãos e colocar as luvas e máscara antes de iniciar o processo de limpeza e 

desinfecção dos materiais; 

Na desinfecção dos materiais com hipoclorito de sódio a 0,02% deixar os mesmos em 

solução por uma hora e sem enxágüe. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta da solução de hipoclorito de sódio a 0,02% para realizar a desinfecção dos 

materiais, colocar os mesmos numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por um tempo 

de trinta minutos e enxaguar abundantemente em água corrente, antes de colocar para 

secar; 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Empacotamento De Materiais

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.24 

Emissão 

EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 
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Água, sabão, embalagem, caixas/pacotes (25x20x20), embalagem dupla, etiquetas, fita 

adesiva, papel grau cirúrgico. 

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. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 

2.27 Uso De Fita Adesiva Indicadora 
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UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.25 

Emissão 

USO DE FITA ADESIVA INDICADORA Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 

Água, sabão, fita adesiva indicadora. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Colocar no pacote/embalagem do material/artigo que será esterilizadora a fita 

adesiva indicadora, respeitando o tamanho de 5 cm; 

Observar, após o processo de esterilização, se a fita indicadora apresentou 

alguma alteração na sua coloração. 

Cuidados 

Atentar para o tamanho da fita adesiva indicadora, que deverá ser no mínimo de 

5 cm (3 listras); 

Atentar para a coloração da fita indicadora, verificando se a mesma alterou a 

cor, após o processo de esterilização. 
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 Esterilização De Próteses

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.26 

Emissão 

ESTERILIZAÇÃO DE PRÓTESES Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

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

Recursos Necessários 

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: 
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Água, sabão, teste bacteriológico. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Realizar teste bacteriológico e aguardar o resultado; 

Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 

Esterilizar a prótese; 

Repetir o teste bacteriológico da autoclave; 

Verificar se o resultado está dentro dos padrões exigidos para liberar a autoclave; 

Liberar a autoclave para outras esterilizações. 

Cuidados 

Não realizar esterilização da prótese antes de fazer o teste bacteriológico da 

autoclave; 

Atentar para esterilizar somente a prótese, sem qualquer outro artigo e/ou 

material; 

Repetir teste bacteriológico após a esterilização da prótese para então, liberar 

a autoclave para novas esterilizações. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o resultado do teste bacteriológico não estiver dentro dos padrões exigidos, 

informar a enfermeira da CME para que ela tome as providências para calibração 

da autoclave; 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 
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 Montagem Da Carga Da Autoclave

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.27 

Emissão 

MONTAGEM DA CARGA DA AUTOCLAVE Revisão 

No: Data: 

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; 
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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. 

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; 
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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: 

 Desmontagem Da Carga Esterilizada Da 
Autoclave

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.28 

Emissão 

 

DESMONTAGEM DA CARGA ESTERILIZADA DA AUTOCLAVE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3855 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE 
MATERIAL ESTERILIZADO (CME) 

 

 

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. 

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; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3856 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE 
MATERIAL ESTERILIZADO (CME) 

 

 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Armazenagem E Distribuição Dos Materiais 
Esterilizados

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.29 

Emissão 

ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS ESTERILIZADOS Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que os Materiais esterilizados sejam armazenados e distribuídos, conforme os 

padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, luvas de procedimento. 

Atividades 
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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; 
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Verificar sempre o prazo de validade dos Materiais estocados; 

Estabelecer condições ideais de empacotamento; 

Nunca utilizar Materiais que apresentem as seguintes alterações: papel grau 

cirúrgico amassado, invólucros com umidade e/ou manchas, invólucros (não 

tecido) com desprendimento de partículas suspeita de abertura do invólucro e 

presença de sujidade e, campos de tecidos que estejam cerzidos e com camada 

fina; 

Propiciar condições ideais de armazenamento para as embalagens/pacotes; 

Manter um controle de distribuição dos Materiais esterilizados; 

Limpar diariamente os carros/caixas de transporte de material/artigo 

esterilizados; 

Ações em caso de não conformidade 

Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo de 

estocagem e controle de distribuição dos Materiais esterilizados, informar a 

enfermeira da CME; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Transporte De Material/Artigo Estéril

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.30 

Emissão 

TRANSPORTE DE MATERIAL/ARTIGO ESTÉRIL Revisão 
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No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que o material/artigo estéril seja transportado conforme os padrões sanitários 

exigidos. 

Recursos Necessários 

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

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Conferir os Materiais que estão sendo recebidos; 

Assinar o livro de protocolo, após conferência dos Materiais esterilizados; 

Acondicionar os Materiais estéreis nos carros e/ou caixas de transporte 

específicos; 

Receber as caixas de transporte devidamente limpas. 

Cuidados 

Nunca iniciar nenhum processo de desinfecção, esterilização e/ou manuseio de 

Materiais já esterilizados/desinfetados sem antes higienizar as mãos; 

Manusear os pacotes/embalagens esterilizados quando estes estiverem frios; 

Proteger os Materiais esterilizados de contaminação, danos físicos e perdas 

durante o transporte. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

2.33 Utilização Da Incubadora Attest Rápido 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.31 

Emissão 

UTILIZAÇÃO DA INCUBADORA ATTEST RÁPIDO Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar, através de testes realizados na incubadora, que o aparelho de autoclave, 

realizar processos de esterilização, conforme os padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, indicadores biológicos, etiqueta, caneta, tubetes/ampolas, pacote-teste, 

ficha de controle de qualidade de esterilização. 
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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; 
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Controlar a temperatura do processo de esterilização e o tempo de esterilização; 

Não se esquecer de ligar o aparelho com o tubete 1 hora antes de iniciar o 

processo teste; 

Ter bastante atenção na hora de calibrar o aparelho; 

A leitura do processo teste só deverá ser feita após o cumprimento de todas as 

etapas necessárias; 

Não se esquecer de registrar em impresso próprio o resultado do teste; 

Realizar semanalmente o controle de qualidade da esterilização, após a 

manutenção preventiva/corretiva e esterilização de próteses. 

Ações em caso de não conformidade 

Percebendo que o resultado do controle de qualidade da esterilização está fora 

dos padrões exigidos, comunicar a enfermeira da CME para que a mesma solicite 

providências para o conserto da autoclave; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 Calibração Da Incubadora TeSte Rápido

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.32 

Emissão 

CALIBRAÇÃO DA INCUBADORA TESTE RÁPIDO Revisão 

No: Data: 
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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; 

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; 
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Ações em caso de não conformidade 

Todo e qualquer problema detectado antes, durante e depois do processo 

calibração da incubadora, informar a enfermeira da CME; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Utilização Da Seladora

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.33 

Emissão 

 

UTILIZAÇÃO DA SELADORA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que o uso da seladora será feito da forma correte e conforme os padrões 

sanitários exigidos. 
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Recursos Necessários 

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

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Ligar a seladora à tomada e logo após, ligar a chave geral do painel; 

Observar se as luzes do painel já estão indicando que o equipamento já está 

pronto para ser utilizado; 

Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 

Verificar a integridade da selagem observando a existência de rugas e áreas 

queimadas, regulando o equipamento conforme a necessidade; 

Selar um dos lados da embalagem, antes de colocar os Materiais dentro dela; 

Selar o outro lado da embalagem com uma margem de 3 cm da borda para 

permitir uma abertura asséptica; 

Avaliar, após a selagem, a integridade da mesma nas laterais, topo e fundo da 

embalagem; 

Identificar o material/artigo por meio manuscrito ou através de etiquetas, na parte 

inferior da embalagem, na área externa da selagem. 

Cuidados 

Só iniciar o uso da seladora após a confirmação das luzes do painel do aparelho 

estiver indicando a utilização; 

Observar a integridade do papel grau cirúrgico; 

Estar atento a integridade da selagem (existência de rugas e/ou queimaduras); 

Observar a margem de segurança para realização da selagem (3 cm da borda); 

Atentar para selar o papel grau cirúrgico de acordo com o tamanho e quantidade 

dos Materiais; 

Acondicionar os Materiais com pontas perfurantes em embalagem dupla; 

Sempre avaliar a integridade da selagem da embalagem; 
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Nunca se esquecer de identificar (manuscrito ou etiqueta) as embalagens (parte 

inferior, na área da selagem). 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber que a selagem não está dentro dos padrões sanitários exigidos, 

repetir o processo até manter a embalagem íntegra; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 Limpeza Diária Da Autoclave

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.34 

Emissão 

 

LIMPEZA DIÁRIA DA AUTOCLAVE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de enfermagem. 

Resultados esperados 

Assegurar que a limpeza da autoclave seja feita conforme os padrões sanitários exigidos. 
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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; 
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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 do 

representante 

Data: 

 Desinfecção Da Cme

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Central de Materiais e Esterilização 

POP.35 

Emissão 

 

DESINFECÇÃO DA CME 

Revisão 

No: Data: 

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 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3870 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE 
MATERIAL ESTERILIZADO (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: Recebimento de Artigos Sujos no CME 

 

POP PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Recebimento de Artigos Sujos no CME  

Quem  
- Técnicos de Enfermagem (do CME e das unidades)  

- Enfermeira do CME  

Onde  - CME e unidades  

Quando  - Ao receber materiais sujos no CME  

Condições 

Necessárias  

- Impresso de Recebimento/Devolução de Artigos  

- Luvas de procedimento não estéril  

- Caixa plástica com tampa  

- Saco plástico  

- Máscara  

Descrição do 

Procedimento  

- Recolher os artigos sujos, conferir o número de peças  

- Separar artigos por tipo: instrumental pesado, 
material respiratório, elétricos, vidros e delicados  

- Acondicionar em caixa plástica com tampa, lavar as 
mãos e registrar em ocorrência  
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- 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 

Anormalidade  

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

  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Limpeza Manual de Artigos Sujos no CME 

 

 

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Limpeza Manual de Artigos Sujos no CME  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de limpeza do CME  
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Quando  - Ao receber materiais sujos no CME  

Condições 

Necessárias  

- 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  

Descrição do 

Procedimento  

- 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  

Resultado 

Esperado  

- 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:  

Procedimento: Secagem dos Artigos após Limpeza Manual 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Secagem dos Artigos após Limpeza Manual  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após realizar limpeza manual dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Pistola de ar comprimido  

- Campos de algodão  

- Óculos de proteção  

- Máscara  

- Protetor auricular  

- Luvas de procedimento não estéril  
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Descrição do 

Procedimento  

- Secar os instrumentos com compressa limpa ou pistola 
de ar comprimido, observando a presença de sujidade  

- 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  

Resultado 

Esperado  

- Secar os artigos limpos de forma segura e com qualidade  

Em Caso de 

Anormalidade  

- 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:  

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

 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    
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Procedimento: Desinfecção de Artigos não críticos com álcool a 70%  

  

Quem  - Técnicos de enfermagem do CME e do centro cirúrgico - 

Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME ou do centro cirúrgico  

Quando  - Após realizar limpeza manual dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Compressa não estéril  

- Álcool a 70%  

- Luvas de procedimento não estéril  

Descrição do 

Procedimento  

- 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  

Elaborado por:  

  

Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de instrumental cirúrgico 

 

  Número    Página    
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POP  

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO  

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de instrumental cirúrgico  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após realizar limpeza dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- 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  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- 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  
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- 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  

- Instrumental embalado e esterilizado em papel grau 
tem validade de 03 meses  

- Encaminhar para a esterilização em autoclave  

Resultado 

Esperado  

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de material de consumo (compressas, ataduras, faixas de 

Smarch, algodão ortopédico e malha tubular) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de consumo (compressas, ataduras, 

faixas de Smarch, algodão ortopédico e malha tubular)  

Quem  - Técnicos de enfermagem do CME  - Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após receber material do almoxarifado ou da sala de limpeza 

(apenas no caso da faixa de Smarch)  
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Condições 

Necessárias  

- Papel grau cirúrgico  

- Atadura não estéril  

- Faixa de Smarch  

- Malhar tubular  

- Algodão ortopédico  

- Compressa não estéril  

- Luvas de procedimento não estéril  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Retirar os produtos das embalagens originais  

- 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  

Resultado 

Esperado  

- Preparo adequado e seguro do material de consumo  

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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Procedimento: Preparo de material termossensível para ser encaminhado para 

empresa de esterilização externa 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material termossensível para ser encaminhado 

para empresa de esterilização externa  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após receber material da sala de limpeza  

Condições 

Necessárias  

- Impresso de encaminhamento do material  

- Sacos plásticos  

  

Descrição do 

Procedimento  

- 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).  
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Resultado 

Esperado  

- Preparo e encaminhamento adequado do material a ser 

esterilizado externamente  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

 Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado  

 

POP  

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME   

- Instrumentadores cirúrgicos das empresas de materiais 

consignados  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de preparo do CME  

Quando  - Após recebimento de material limpo ou após realizar 

limpeza dos artigos  

Condições 

Necessárias  

- Tecido de algodão e papel grau cirúrgico  

- Integradores químicos  

- 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  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Testar a funcionalidade e resistência dos artigos  

- Separar e conferir as pinças e instrumentos conforme 
a caixa a ser preparada  

- Montar as caixas e pacotes  
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- 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  

- Preparo adequado e seguro do instrumental cirúrgico  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Preparo de material de cirurgião e consignado 
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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  

Condições 

Necessárias  

- 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  

Descrição do 

Procedimento  

- Lavas as mãos  

- Checar identificação dos pacotes  

- 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  

Resultado 

Esperado  

- Esterilização efetiva e segura em Autoclave  

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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Procedimento: Teste biológico e Teste biológico Desafio 

 

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Teste biológico e Teste biológico Desafio  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Primeiro ciclo de esterilização do dia e ciclos de material 

implantável  

Condições 

Necessárias  

- Pacote Pronto de teste biológico  

- Ampola de controle do teste biológico  

- Incubadora  

- Cesto Inox  

- Impresso de registro do teste biológico  

- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- 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  
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- 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:  

Procedimento: Teste Bowie & Dick 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Teste Bowie & Dick  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Ciclo antes da primeira carga de esterilização do dia  

Condições 

Necessárias  

- Pacote Pronto de teste B&D  

- Cesto Inox  

- Impresso de registro do teste B&D  

- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- 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  
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- 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  

Resultado 

Esperado  

- Teste Bowie & Dick 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:  

Procedimento: Manuseio da Autoclave SERCON (autoclave 01) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Manuseio da Autoclave SERCON (autoclave 01)  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Manuseio da Autoclave 01  

Condições 

Necessárias  
- 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  

- Manuseio seguro da Autoclave  
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Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

Procedimento: Manuseio da Autoclave CISA (autoclave 02) 

  

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Manuseio da Autoclave CISA (autoclave 02)  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  

Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Manuseio da Autoclave 02  

Condições 

Necessárias  
- Luvas de proteção  

Descrição do 

Procedimento  

- 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  
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- 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  

- Manuseio seguro da Autoclave CISA  

Em Caso de 

Anormalidade  

- Em caso de não conformidade comunicar a Enfermeira para 

tomada de providências cabíveis  

Elaborado por:  Aprovado por:  

 Procedimento: Armazenamento e distribuição de material estéril 

  

POP 

PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

PADRÃO  

Número    Página    

Revisão    Data    

Procedimento: Armazenamento e distribuição de material estéril  

Quem  
- Técnicos de enfermagem do CME  

- Enfermeira do CME  
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Onde  - Sala de esterilização do CME  

Quando  - Após esterilização do material e do preparo com álcool a 

70% dos artigos não críticos  

Condições 

Necessárias  

- Estantes e caixas plásticas com tampa  

- Sacos plásticos  

- Protocolo de distribuição e entrega  

Descrição do 

Procedimento  

- 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:  

  

 

CME – Controle de data limite de utilização 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Regional de Posse 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 01 

 

 

CME – Controle de data limite de utilização 

 EXECUTANTE: Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

• Garantir que os materiais sejam utilizados com embalagem íntegra dentro do 
prazo máximo de vida do processo de esterilização. 

 

Etapas do Processo:  

• Data limite de uso do produto esterilizado: é prazo estabelecido em cada 
instituição, baseado em um plano de avaliação da integridade das embalagens, 
fundamentado na resistência das embalagens, eventos relacionados ao seu 
manuseio (estocagem em gavetas, empilhamento de pacotes, dobras das 
embalagens), condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e 
rotatividade do estoque armazenado;  

• Tecido de algodão- 7 dias  

• Embalagem Tyvec e papel grau cirúrgico- validade 03 meses  

• Embalagens SMS - validade de 6 meses  

• O tempo de vida só deve ser considerado se a embalagem estiver íntegra. A perda 
da esterilidade de um material está associada a eventos relacionados. O usuário 
deve inspecionar visualmente a integridade da embalagem antes da abertura do 
pacote.  
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• Disponibilizar identificação do processo e prazo de validade (2 meses para SMS 
e 03 meses para papel grau cirúrgico e tyvec) a partir da data de preparo.  

• Realizar a conferência de validade dos materiais no tecido de algodão 
diariamente, e nas demais embalagens, na última semana do mês, retirando os 
materiais a vencerem em 5 dias e todos aqueles que não apresentarem a 
integridade das embalagens. 

• Reprocessar os materiais trocando todos os insumos (embalagens). 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

 

CME – Leitura de teste Biológico 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Regional de Posse 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 02 

 

 

CME – Leitura de teste Biológico 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

• Monitorar o processo de esterilização  
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Etapas do Processo:  

• Realizar o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico 
semanalmente, na primeira carga do dia e em pacotes disponíveis pelo CME. 

• Colocar a ampola-teste dentro do pacote-teste e processe-o juntamente com o 
restante da carga.  

• Retirar a ampola-teste do pacote processado no vapor e deixar resfriar por 10 
minutos. 

• Posicionar a ampola-teste inclinando-a (ângulo de 45o ) na posição central do 
compartimento específico. Empurrá- la para frente. A ampola de vidro quebrará 
no interior da ampola de plástico. Dar leves batidas no fundo da ampola para que 
o líquido se misture rapidamente á tira com bacilo.Incubar o indicador biológico 
nos compartimentos. 

• Proceder da mesma forma para uma ampola não processada, para utilizá-la como 
controle-positivo.  

• Observar resultado positivo para a ampola controle, ao final de 12 horas  
• Observar resultado negativo para a ampola teste , ao final de 12 horas 
• Observar resultado negativo para a ampola teste, ao final de 24 horas, com 

permanência de coloração azul púrpura. 
• Observar resultado positivo para a ampola teste, ao final de 24 horas, com 

mudança de coloração azul púrpura para amarelo.  
• Registrar os resultados das leituras das ampolas-teste e ampolas-controle no 

impresso de registros. Retirar os rótulos das ampolas e colar ao lado do resultado. 
• Descartar as ampolas em caixa de perfuro-cortantes. 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

CME – Leitura do integrador químico Classe 05 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 03 

 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3893 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO CENTRO DE 
MATERIAL ESTERILIZADO (CME) 

 

 

CME – Leitura do integrador químico Classe 05 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

Objetivo: 

Etapas do Processo: 

• Utilizar no primeiro ciclo de cada dia. 

• Acondicionar o integrador dentro de um pacote individual.  

• Acondicionar todos os instrumentos cirúrgicos dentro da autoclave de modo que 
não ultrapasse 80% de sua capacidade. 

• É importante que o indicador seja posicionado junto ao material que será 
esterilizado em locais diversos da autoclave, de preferência nos pontos de maior 
dificuldade de acesso para o vapor saturado   

• Avaliar mudança de cor, o quadrado que antes rosa, agora deve ser igual ou 
mais escuro que a cor da flecha indicativa.   

• Caso não ocorra a mudança de cor, todo material deve ser esterilizado 
novamente com nova tira de integrador.  

• Registre o resultado na ficha de monitoramento. 

 

 

Responsável pelo processo: 

✓ Equipe de enfermagem 

 

CME – Limpeza de Instrumentos para esterilizar 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 
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POP 04 

 

CME – Limpeza de Instrumentos para esterilizar 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Remover a sujidade dos materiais 

 

Etapas do Processo: 

Limpeza Manual: 

• Fricção com escova macia e/ou esponja, atentando para ranhuras, articulações, 
concavidades e lumens do material. Ex: Instrumentais, circuito respiratório, etc.  

• O artigo deve ser imerso, por completo, em água com detergente enzimático ou 
sabão neutro líquido, friccionado, enxaguado em água corrente abundante e seco. 

Observação: 

• Após a limpeza, deve ser feita revisão de todo material, com cuidado especial 
para ranhaduras e lumens, para detecção de sujidade;  

• A escolha da alternativa de limpeza deve levar em conta a realidade de cada 
unidade e a natureza do artigo a ser processado;  

• O uso dos EPIs pelo servidor, é obrigatório nesta fase.  
 

 

Secagem: Deve ser feita rigorosamente utilizando-se:  

• Pano limpo e seco;  

• Secadoras de ar quente;  

• Ar comprimido.  
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Produtos de limpeza: 

Detergente Neutro: 

São produtos que contém tensoativos em sua formulação, com a finalidade de 
limpar através de redução da tensão superficial, umectação, dispersão, suspensão e 
emulsificação da sujeira.  

Detergente Enzimático:  

À base de enzimas e surfactantes, não-iônico, com pH neutro, destinado a 
dissolver e digerir sangue, restos mucosos, fezes, vômito e outros restos orgânicos de 
instrumental cirúrgico, endoscópios e artigos em geral. As enzimas que promovem a 
quebra da matéria orgânica são basicamente de três tipos:  

1- Proteases: decompõem as proteínas 

 2- Amilases: decompõem os carbohidratos  

3- Lipases: decompõem as gorduras  

 

CME – Empacotamento dos materiais 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 05 

 

 

CME – Empacotamento dos materiais 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Garantir a esterilidade do material.  
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Empacotamento: 

• Peso máximo de 5 Kg;  

• Embalagem adequada ao volume do material.  

• Não deixá-los muito apertados, para que o agente esterilizante possa penetrar 
facilmente nem muito folgados para que não se desfaçam, permitindo 
contaminação durante o manuseio.  

Papel grau:  

• É um laminado com duas faces de papel ( uso industrial ) ou uma face de papel e 
outra com filme transparente.  

• Permeável ao vapor e óxido de etileno; 

• Resistente a temperaturas de até 160º C;  

• Impermeável a microorganismos, oferecendo segurança ao material esterilizado;  

• Validade de esterilização de acordo com as condições de estocagem e integridade 
da embalagem;  

• Não pode ser reaproveitado porque torna-se impermeável ao agente esterilizante 
após uma esterilização;  

• O ar deve ser removido ao máximo da embalagem para evitar ruptura dos pacotes 
por expansão do mesmo. 

 

Identificação: 

Todo o material a ser esterilizado deve ser identificado na própria fita ( ou 
etiqueta ) adesiva com os seguintes dados:  

• Identificação do material ( curativo, etc );  

• data;  

• assinatura legível do servidor que preparou.  

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 

POP 06 
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CME – Limpeza de tubos de aspiração e oxigenio ( silicone 

ou látex) 

 EXECUTANTE: Equipe de enfermagem Emissão: 18/03/21 

Revisão: 18/03/22 

 

Objetivo: 

Remover a sujidade dos materiais 

 

Etapas do Processo: 

Após uso, passar em jato de água corrente imediatamente, para retirar excesso de 
matéria orgânica; • Imergir em solução de sabão neutro de 20 a 30 minutos;  

• Levar para pia, friccionando toda extensão da borracha para retirada total da 

sujidade;  

• Enxaguar em água corrente;  

• Colocar para escorrer o excesso de água em suporte;  

• Encaminhar para preparo, após inspeção visual;  

• Todo tubo usado em procedimento de grande sujidade ( pús, fezes, etc ) deve ser 

desprezado no local do procedimento;  

• Os tubos novos devem ser lavados antes do preparo;  

• Separar por tamanho ( máximo 1,50m ), enrolar em círculo frouxo 

• Fixar e identificar 

• Encaminhar para esterilização  

OBS:  As borrachas deverão ser preparadas ainda úmidas internamente, para 
facilitar a penetração de vapor no lúmem. 
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Desinfecção química de material 

Rotina/Procedimento  

Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse 

 

  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

USO DO ACÍDO PERACÉTICO 

 EXECUTANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM Emissão: 20/09/21 

Revisão: 20/09/22 

Objetivo:  

 

• Promover processo de desinfecção de alto nível dos artigos 

semicríticos, por meio de imersão em ácido peracético 

0,25%. 

 

Recursos necessários:  

• EPIs; 

• Solução de ácido Peracético; 

• Recipiente de polietileno ou similar, com tampa; 

• Água potável; 

• Compressas gaze não estéreis; 

• Frasco graduado ou Seringa 20ml;  

• Saco plástico;  

• Pinça longa;  
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Etapas do Processo:  

Diluição do Produto:  

•  Higienizar as mãos;  

•  Paramentar-se com os  

• Colocar água potável no recipiente, de acordo com o 

volume desejado e concentração do ácido disponível, 

conforme tabela abaixo; 

• Utilizar o frasco graduado ou seringa para medir o volume 

de Ácido Peracético concentrado; 

• Adicionar o ácido concentrado (com cuidado para não 

respingar) no recipiente com água;  

• Identificar o recipiente contendo: nome da solução, data, 

horário, nome e assinatura de quem preparou. 

Volumes para preparar UM LITRO de solução pronta 

para uso (0,25%): 

 

Concentração do Ácido 
disponível na Unidade 

Volume Ácido 
Concentrado 

Volume Água 

3% 83ml 917ml 

4% 62,5 ml 937,5 ml 

4,5% 55,5 ml 944,5 ml 

5% 50 ml 950 ml 

Testagem do Produto: 

• Higienizar as mãos; 

• Diariamente, antes da utilização, fazer validação com fita para 

medir a concentração de Ácido Peracético visando verificar a 

conformidade da concentração; 

• Mergulhar a região absorvente da fita na solução diluída por 01 

segundo.  

• Remover o excesso da amostra agitando cuidadosamente.  

• Após 30 segundos comparar a cor da ponta da fita com as cores 

padrões que constam no frasco;  Se concentração estiver 

adequada (cor mais escura), seguir para utilização;  
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• Se concentração estiver inadequada, descartar a solução e 

realizar nova diluição. 

Utilização:  

• Higienizar as mãos; 

• Paramentar-se com os EPIs indicados  

• Desconectar as peças e lavar o material com água e sabão antes 

da exposição ao agente desinfetante;  

• Enxaguar o material abundantemente em água corrente, para 

remoção completa do de detritos;  

• Deixar escorrer a água do material e/ou secar com compressa de 

gaze, a fim de não deixar água no material evitando a diluição da 

solução;  

• Imergir totalmente o material na solução de ácido peracético;  

• Tampar o recipiente;  

• Respeitar o tempo de exposição definido pelo fabricante (10 à 30 

min);  

• Retirar (utilizando luvas de procedimento e óculos de proteção) o 

material da solução com auxílio da pinça longa;  

• Enxaguar (utilizando luvas e óculos de proteção), os artigos com 

água limpa em abundância, para remover o odor e qualquer 

resíduo químico do ácido peracético, que possa causar danos à 

pele e mucosas.  

• Secar com compressa de gaze;  

• Acondicionar material em saco plástico;  

• Rotular com a data da embalagem e nome do profissional 

responsável;  

• Higienizar as mãos;  

• Manter ambiente de trabalho limpo e organizado. 

        Precauções para manuseio seguro 

• Não deve entrar em contato com materiais orgânicos;  

• Manter afastado do calor (atenção: pode incendiar sobre ação 

do calor);  

• Manter afastado de produtos incompatíveis (ácidos, bases, 

metais, sais de metais pesados, sais de metal em pó, agentes 

redutores e materiais inflamáveis); Medidas de higiene 

• Em caso de derramamento, remover imediatamente a roupa e os 

sapatos contaminados;  

• Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo;  

• Não comer, beber ou fumar durante o uso 

 Derramamentos: 
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• Em caso de derramamento evacuar a unidade imediatamente e 

entrar em contato com o SESMT  

• Em caso de intoxicação entrar em contato com CIT - Goiás - 0800-

646-4350. 

 

 

 

Responsável pela elaboração:  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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3 MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO 

LABORATÓRIO 

Estrutura Organizacional -Normas Do Funcionamento Do Laboratório 

 

UNIDADE DE 

SAÚDE 

Manual de Normas e Rotinas 

Laboratório 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NORMAS DO 

FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento do serviço: 

Funcionamento 24 horas (continuo e ininterrupto durante as 24 horas), obedecendo a 

normas e rotinas. 

Farmacêutico ou bioquímico: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h – conforme 

escala; 

Técnicos de laboratório (plantonista): das 07h às 19h – conforme escala; 

Auxiliares técnicos: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das 

07h às 16h; 

Auxiliar administrativo: de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira 

das 07h às 16h. 

Clientes da área/serviço 

Pacientes e médicos 

Normas 

Do atendimento: 

Pacientes dos PSF’s serão atendidos quando encaminhados pelos mesmos, 

portando a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida, contendo o 
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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; 

Pacientes internados serão atendidos quando encaminhados, via internamento, 

com a guia de solicitação do SUS devidamente preenchida e assinada pelo 

médico, dentro das 24 horas de funcionamento, seguindo as normas e rotinas; 

Do Pronto Atendimento - Urgência∕Emergência 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. 

Da realização dos exames: 

PSF’s e ambulatório: de segunda a sexta-feira das 07h às 17h, excluindo feriados, 

seguindo a rotina; 

Pacientes internados: 24 horas, seguindo a rotina; 
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3. Emergência: 24, seguindo a rotina em caráter preferencial e prioritário. 

Da entrega de resultados: 

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; 
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Usar os EPI’s adequados e necessários para a realização das tarefas dentro do 

laboratório; 

Registrar toda e qualquer ocorrência no Livro de Ocorrências. ; 

As notificações compulsórias deverão ser entregues semanalmente à Coordenação de 

Enfermagem; 

O BPA deverá ser emitido em duas vias e entregue mensalmente, até o dia 21, sendo 

uma cópia para a Direção e outra para o SAME. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante Data: 

 

3.1 Recomendações Gerais Para O Funcionamento Do 
Laboratório 
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UNIDADE DE 

SAÚDE 

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 
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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. 

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 

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

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

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

Depois de limpos, devem ser enxaguados com água corrente, 3 a 4 vezes, 

depois com água destilada, também 3 a 4 vezes e secados em estufa. 

2.1.4. Depois de limpos e secos devem ser guardados nos respectivos 
lugares, evitando sempre o contato manual quando são vidros de análises. Os 
materiais depois de limpos devem ser tampado com algodão para evitar que 
poeiras penetrem dentro dos frascos prejudicando as análises. 

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

a) O uso de luvas de borracha. 

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

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

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

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

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

com o bico para cima, no fundo da proveta deve-se colocar uma esponja de 

nylon para amortecer a batida com o fundo da proveta. 

2.1.7. O laboratório deve estar sempre limpo, evitando-se acúmulo de vidros 
e outros objetos de uso sobre as mesas e pias. 

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

2.1.9. As gavetas devem ser constantemente arrumadas evitando-se acúmulo 

de materiais desnecessários e fora de uso que deverão ser encaminhados à oficina 

ou almoxarifado. 

2.1.10. As pastas individuais de resultados analíticos devem ficar em lugar 
próprio, de fácil localização para evitar-se que se extraviem, sendo de inteira 
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responsabilidade do analista ao qual pertence. 

2.2. REGRAS DE SEGURANÇA 

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

2.2.2. Sempre adicione ácidos à água, nunca água à ácidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.13. aquecer reagentes em sistemas fechados. 

2.2.14. nca fumar dentro de um laboratório. 

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

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

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

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

2.2.19. qualquer momento esteja consciente do que estiver fazendo. 

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

2.3. ACIDENTES 

2.3.1. Qualquer acidente deve ser comunicado ao responsável pelo 
laboratório. 

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

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

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

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

de ácido bórico ou acético. 

2.3.6. Queimaduras com fenol devem ser lavadas com muito álcool. 

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

2.3.8. Intoxicação com sais, idem ao item anterior. 

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

2.3.10. nca devemos perder a calma dentro de um laboratório. 

2.4. CUIDADOS GERAIS DE LABORATORIOS 
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Para evitar acidentes, devemos observar as seguintes instruções: 

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

2.4.2. Nunca esquecer líquidos inflamáveis diretamente na chama do Bico 
de Bunsen; use para isso chapas elétricas. 

2.4.3. Os recipientes contendo líquidos, quando se inflamam devem ser 
cobertos com vidros de relógio, cápsula de porcelana ou outro objeto 
qualquer, para que seja impedida a entrada de ar, apagando-se deste modo o 
fogo. 

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

2.4.5. Nunca use extintores de líquidos em circuitos elétricos, use sempre o 
extintor de CO2. 

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

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

2.5. CUIDADOS COM A BALANÇA 

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

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

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

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

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

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

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

Portanto, a coleta, sub-divisão e homogeneização da amostra deve ser 

rigorosamente cuidadosa. 

2.6.2. Os métodos não trabalhados anteriormente pelo laboratório devem 
ser testados antes de adotados na rotina. 

2.6.3. A repetibilidade do resultado da análise deve ser comprovada 
mediante trocas de amostras com 

laboratórios que já tenham experiência com a análise e freqüentes repetições da 

análise em uma amostra considerada padrão. 

2.7. CUIDADOS PESSOAIS 

Algumas desta normas são de extrema relevância e devem ser plenamente definidas: 

UNIFORMES: obrigatoriamente protegido com avental de mangas longas, 

fechado na frente e longo (abaixo dos joelhos). 

CABELOS: permanentemente presos na sua totalidade. Em áreas de controle 

biológico, o uso do gorro é obrigatório (Laboratório de Cultura, Biologia 

Molecular, Produção de Componentes Lábeis Sangüíneos, Laboratório de 

Microbiologia, Isolamento Reverso, Centro Cirúrgico, etc.). 

SAPATOS: exclusivamente fechados. Não deve ser permitido o uso de sandálias 

dentro de áreas hospitalar e laboratorial. 

JÓIAS E BIJUTERIAS: deve-se usar o mínimo possível. Não se deve usar anéis 

que contenham reentrâncias, tais como incrustações de pequenos brilhantes 

ou pedras, assim como não se deve usar pulseiras e colares que possam tocar 

superfícies de trabalho e/ou pacientes, vidrarias, etc. 

MAQUIAGEM E PERFUME: a maquiagem é uma grande fonte de partículas na área 

laboratorial e hospitalar, partículas estas que significam perigo ! As maquiagens 

liberam milhares destas partículas, na maior parte aderentes, pois contêm 

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 
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ambientes fechados que contenham filtros em ar condicionado, agravando o 

estado de saúde de muitos alérgicos. 

UNHAS: devem ser curtas e bem cuidadas. Não podem ultrapassar a “ponta dos 

dedos”. Preferencialmente sem conter esmalte, principalmente nas áreas de 

isolamento reverso e laboratórios de Cultura Celular. O esmalte libera 

partículas por micro - fraturas. 

O acesso ao laboratório é limitado ou restrito ao pessoal técnico. Não permita a 

circulação de pacientes ou de quadros administrativos, que não advertidos dos riscos 

biológicos, podem se contaminar. 

Os trabalhos da área técnica devem estar corretamente uniformizados sobre a 

importância do uso dos equipamentos de proteção individual - EPIs, no sentido de 

prevenir a contaminação da pele e da indumentária. 

ROUPAS PROTETORAS: avental exclusivamente de manga longa, 

permanentemente fechado. Deve ser usado no interior do laboratório, e deve 

permanecer no vestuário técnico, não devendo ser usado em áreas públicas 

como: bares, lanchonetes, banco, etc. 

ÓCULOS: devem ser usados para todas as áreas as atividades de risco, como 

manipulação de produtos biológicos potencialmente contaminados, produtos 

químicos, além daquelas que portam risco de radiação e/ ou iluminação (uso 

de óculos especiais em presença de lâmpada U.V.). 

MÁSCARAS: devem ser usadas sempre que manipuladas substâncias químicas 

como alto teor de evaporação (além de serem manipuladas em capelas de 

exaustão), e em áreas de alta contaminação com produtos biológicos. As 

máscaras podem e devem ser usadas também no sentido de não contaminarmos 

o ambiente (isolamento reverso, centro cirúrgico, etc.). 

LUVAS: obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico, e com 

determinados produtos químicos. 

2.8. CONCLUSÃO 

Todo e qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro de um laboratório apresenta riscos, 

seja pela ação dos produtos químicos, ou por chama, eletricidade como também pela 

imprudência do próprio analista, que podem resultar em danos materiais ou acidentes 

pessoais. 

Os conselhos e técnicas aqui apresentados têm a finalidade de alertar aos laboratoristas 

sobre os perigos que podem encontrar em certas analises e algumas maneiras de evitá-

los. 

Prevenir acidentes! é o dever de cada um; trabalhe com calma, cautela, dedicação e 

bom senso, seguindo sempre os conselhos aqui citados. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:  Aprovação 

Assinatura do representante: Data: 

 

Recepção Do Paciente Para A Realização De Exame 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.1 

Emissão 

 

RECEPÇÃO DO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 

Garantir ao paciente um atendimento cortês, ágil e eficiente. 

Recursos Necessários 

Mesa, cadeira, computador, impressora, telefone, guias de exames e material de 

expediente. 

Atividades 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3915 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Receber do paciente a guia com a solicitação do exame a ser realizado; 

Verificar se a guia está devidamente preenchida, assinada pelo médico 

solicitante e carimbo com CRM; 

Registrar no sistema o(s) exame(s) solicitado(s); 

Solicitar ao paciente que aguarde ser chamado para a sala de coleta do exame; 

Encaminhar a ficha de cadastro do paciente para a sala de coleta. 

Cuidados 

Atencioso e ágil no atendimento ao paciente; 

Ter atenção ao conferir a guia de solicitação do exame, verificando se a mesma 

está devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo médico solicitante; 

Ter atenção no registro do exame para que não ocorram erros; 

Ser rápido no encaminhamento do registro de exame para a sala de coleta, para 

que o paciente não espere além do tempo necessário. 

Ações em caso de não conformidade 

Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida, devolver 

ao paciente e solicitar que ele volte ao médico solicitante pedindo que faça as 

correções; 

Se a guia de solicitação de exame não estiver devidamente preenchida e o exame 

tiver caráter emergencial e, o paciente apresentar dificuldades para retornar à 

unidade que solicitou o exame, comunicar a chefia imediata do setor para que 

a mesma solucione o problema; 

Comunicar à Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Recepção De Amostras De Exames E Coletas De Sangue 
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UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.2 

Emissão 

 

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS DE EXAMES E COLETAS DE SANGUE 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnicos de laboratório e bioquímico. 

Resultados esperados 

Garantir que o recebimento das amostras de exames e coletas de sangue seja feita da 

forma correta e de forma ágil e eficiente. 

Recursos Necessários 

Amostras de exames, de sangue, etiquetas e caneta. 

Atividades 

Receber as amostras para a realização de exames dos pacientes; 

Receber as amostras de sangue coletados para a realização dos exames; 

Verificar se as amostras para exames estão acondicionadas da forma correta; 

Observar se não existem alterações visíveis nas amostra recebidas; 

Identificar as amostras para exames com o número de registro e iniciais do 

paciente; 

Encaminhar as amostrar devidamente identificadas para a realização dos exames 

solicitados. 

Cuidados 
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Bastante atenção ao receber as amostras para exame, identificando-as 

imediatamente; 

Bastante atenção no momento da identificação, certificando-se que a amostra 

pertence ao paciente cujo registro se encontra anexo; 

Bastante atenção ao verificar as amostras, verificando se as mesmas estão 

devidamente acondicionadas e se não apresentam alterações visíveis; 

Agilidade no encaminhamento das amostras devidamente identificadas, para que 

os resultados dos exames não atrasem. 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber que houve alguma alteração visível em alguma amostra, informar a 

chefia imediata; 

Se perceber que alguma amostra não veio em quantidade suficiente para a 

realização do exame, solicitar nova amostra, especificando a quantidade 

necessária; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

Realização Dos Exames 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.3 

Emissão 
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REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnicos de laboratório. 

Resultados esperados 

Garantir que os exames serão realizados dentro dos protocolos exigidos, conforme o 

tipo de exame, de forma rápida e segura. 

Recursos Necessários 

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

Atividades 

Verificar se as amostras estão devidamente identificadas; 

Verificar se os equipamentos estão calibrados corretamente e prontos para a 

realização dos exames (equipamento por tipo de exame); 

Separar as amostras por tipo de exame a ser realizado; 

Colocar as amostras nos equipamentos, seguindo os protocolos, conforme o 

exame a ser realizado; 

Aguardar que o equipamento (seguindo os protocolos de cada tipo de exame) 

sinalize o término do processamento do exame; 

Encaminhar para o bioquímico a leitura final do equipamento (conforme 

protocolo de cada tipo de exame). 

Cuidados 

Ter bastante atenção ao separar as amostras para a realização dos exames; 

Atenção ao seguir os protocolos exigidos para a realização dos exames (por tipo 

de exame); 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3919 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Respeitar o tempo necessário (conforme protocolo e∕ou determinação do 

fabricante do equipamento) para o processamento dos resultados das amostras. 

Ações em caso de não conformidade 

Se os resultados dos exames realizados não apresentarem-se conforme os padrões 

e∕ou mostraram-se insuficientes, informar ao bioquímico para que este avalie 

os resultados e∕ou solicite novas amostras para refazer os exames; 

Se perceber que algum equipamento está fora dos padrões para a realização dos 

exames, informar imediatamente ao bioquímico para que o mesmo providencie 

a normalização do mesmo; 

Comunicar ao bioquímico todas e quaisquer alterações e∕anomalias apresentadas 

durante a execução dos exames; 

Comunicar a chefia imediata toda e qualquer alteração apresentada pelos 

equipamentos do laboratório para que a mesma solicite o conserto dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

Liberação Do Resultado Dos Exames 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.4 

Emissão 

 Revisão 
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LIBERAÇÃO DO RESULTADO DOS EXAMES 

No: Data: 

Executante 

Bioquímico. 

Resultados esperados 

Assegurar que os resultados foram realizados dentro dos protocolos exigidos por cada 

tipo e exame e garantir a veracidade dos mesmos. 

Recursos Necessários 

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

Atividades 

Receber do técnico de laboratório o resultado do exame; 

Conferir se a leitura final do resultado está dentro dos protocolos exigidos para 

a realização do exame (por tipo de exame); 

Encaminhar o resultado do exame para a digitação do mesmo; 

Conferir se a digitação do exame está correta; 

Assinar o resultado do exame; 

Encaminhar o resultado do exame para a recepção. 

Cuidados 

Atenção na conferência do resultado do exame, verificando se o mesmo 

corresponde aos protocolos exigidos; 

Ter agilidade no envio do resultado do exame para digitação; 

Atenção ao conferir a digitação do laudo exame, verificando se o mesmo está correto. 

Ações em caso de não conformidade 
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Se perceber que o resultado do exame apresenta dados insuficientes, solicitar 

nova coleta de amostra; 

Se houver erros na digitação do laudo, devolver para nova digitação com as 

devidas correções; Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades 

apresentadas na execução dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a 

jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Entrega De Laudos De Exames 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.5 

Emissão 

 

ENTREGA DE LAUDOS DE EXAMES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar administrativo. 

Resultados esperados 

Garantir que os laudos dos exames serão entregues mediante protocolo, conforme as 

normas da insituição. 

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

Atividades 

Receber o laudo assinado pelo bioquímico; 

Protocolar o laudo do exame para ser encaminhado, conforme o setor de 

solicitação (internamento e/ou emergência); 

Protocolar o laudo do exame para entregar ao paciente (PSF’s e/ou ambulatório); 

Entregar o resultado do exame ao paciente, após a assinatura do protocolo; 

Encaminhar para o setor solicitante do exame (internamento e/ou emergência), 

mediante protocolo o resultado do exame. 

Cuidados 

Atenção ao protocolar o laudo do exame, evitando entregar o resultado do exame 

ao paciente errado; 

Agilidade na entrega do laudo do exame nos setores de internamento e 

emergência; Somente entregar o resultado do exame, mediante protocolo. 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber que protocolou um resultado de forma indevida, providenciar a 

correção; 

Se não puder se ausentar do local de trabalho para entregar os resultados dos 

exames solicitados no internamento e/ou emergência, comunicar a chefia 

imediata para que a mesma providencie a entrega dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do 

representante 

Data: 

Limpeza E Higienização Do Laboratório 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.6 

Emissão 

 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de limpeza e higienização. 

Resultados esperados 

Garantir que o laboratório está devidamente limpo e higienizado, conforme os padrões 

sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Carro de limpeza e EPI’s. 

Atividades 

Colocar EPI’s; 

Proceder a limpeza e higienização do setor seguindo os protocolos sanitários exigidos. 

Cuidados 

Nunca iniciar uma tarefa de limpeza e higienização sem antes colocar os EPI’s adequados. 
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Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum EPI e/ou algum produto para a execução das tarefas, 

comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução dos 

serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Preparo Do Material De Coleta (Tubos) – Hematologia 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.7 

Emissão 

 

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (TUBOS) – 

HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que os tubos utilizados para coleta de material estão dentro dos 

padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

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

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum dos itens necessários ao preparo do material para coleta de 

sangue, comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do 

mesmo; 

Se perceber alguma avaria nos tubos de coleta, informar a chefia imediata para 

que esta tome providências para a substituição dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 
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Preparo Do Material De Coleta (Lâminas – Esfregaço) – Hematologia 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.8 

Emissão 

PREPARO DO MATERIAL DE COLETA (LÂMINAS – 

ESFREGAÇO) – HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que as lâminas utilizadas para coleta de material estão dentro dos 

padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Lâminas laminadas novas, fita adesiva e lápis. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Verificar se as lâminas estão devidamente higienizadas (desengorduradas, sem 

corrosão, sem mofo e secas); 

Verificar a integridade das lâminas (bordos íntegros e marcados); 

Colocar em uma das lâminas um pedaço de fita adesiva no extremo oposto à 

franja; 

Colocar na lâmina que contém a fita adesiva, a amostra colhida e com a ajuda 

de outra lâmina nova e limpa realizar o esfregaço; 

Esperar o esfregaço secar; 

Colocar (com o lápis) na fita adesiva as informações necessárias: nome do 

paciente, registro do mesmo e tipo de exame. 

Cuidados 

Nunca iniciar o manuseio das lâminas sem a devida higienização das mãos; 
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Observar com atenção ao estado de integridade e higienização das lâminas 

(desengorduradas, bordos íntegros, se corrosão, sem mofo) e se as mesmas estão 

secas; 

Só utilizar lâminas novas e com bordos íntegros para fazer os esfregaços; 

Ter bastante atenção no momento da identificação da lâmina evitando possíveis 

erros; Para todas as coleta de sangue: 

As agulhas utilizadas para coleta de material (sangue) deverão ser sempre 

descartáveis (25∕8 ou 30∕9); 

Para a realização de punção digital, usar lancetas descartáveis ou agulhas do 

tipo BENSAÚDE de ponta regulável e que deverá ser conservada em álcool iodado 

no início da coleta; 

O papel filtro utilizado para a realização do tempo de sangramento deverá ser 

dividido em pequenas tiras e guardados em caixa limpa com tampa ou placa de 

PETRI; 

O algodão para coleta deverá ser cortado em pequenos chumaços e guardados 

em recipiente apropriado com tampa; 

Antes de realizar a coleta de sangue, a assepsia do local deverá ser feita com 

um chumaço de algodão embebido em álcool absoluto, álcool a 70% ou álcool 

iodado. 

Ações em caso de não conformidade 

Na falta de algum dos itens necessários para a realização dos esfregaços, 

comunicar a chefia imediata para que a mesma faça a solicitação do mesmo; 

Se perceber alguma avaria nas lâminas de esfregaço, informar a chefia imediata 

para que esta tome providências para a substituição dos mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Preparo De Material De Coleta (Tubo De Hemólise) – Hematologia 

UNIDADE DE SAÚDE POP.9 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

Emissão 

PREPARO DE MATERIAL DE COLETA (TUBO DE HEMÓLISE) – 

HEMATOLOGIA 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que os tubos de hemólise utilizados para coleta de material estão 

dentro dos padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Tubos de hemólise. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Certificar-se se os tubos de hemólise foram quimicamente higienizados; 

Certificar-se se os tubos de hemólise que passaram por limpeza rigorosa (teste 

de coagulação) não apresentam restos de detergente, sabão ou arranhões; 

Encaminhar para a sala de coleta os tubos de hemólise. 

Cuidados 

Nunca iniciar o manuseio dos tubos de hemólise sem a higienização correta das 

mãos; 

Ter bastante atenção, observando se os tubos foram higienizados quimicamente; 

Ter bastante atenção ao estado dos tubos onde serão realizados teste de 

coagulação, certificando-se que estes não apresentam arranhões e∕ou restos de 

detergente∕sabonete. 

Ações em caso de não conformidade 
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Se perceber alguma alteração nos tubos, quer por higienização inadequada, quer 

por avaria, informar a chefia imediata para que esta solicite a substituição dos 

mesmos; 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

Coleta De Sangue Capilar 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.10 

Emissão 

COLETA DE SANGUE CAPILAR Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que a coleta de sangue capilar será feita da forma correta e dentro 

dos padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Algodão, álcool absoluto (ou à 70% ou iodado), lanceta descartável e∕ou agulha 

do tipo BENSAÚDE. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento; 

Realizar a assepsia do local onde será feita a coleta do sangue (face lateral da 

polpa digital, lóbulo da orelha ou calcanhar se for recém-nascido) friccionando 

suavemente para evitar traumatismo intenso; 
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Puncionar o local com lanceta ou com a agulha de BENSAÚDE; 

Enxugar a primeira gota de sangue que sair; 

Colher as outras gotas de sangue; 

Colocar um algodão no local onde foi realizada a coleta de sangue, pressionando 

suavemente para estancar a saída de sangue; 

Realizar os esfregaços necessários com as gotas de sangue colhidas, após a 

primeira gota e∕ou encaminhar o material para realização de exame de 

dosagem. 

Cuidados 

O sangue capilar pode ser utilizado para a preparação de esfregaços e também 

em alguns casos, para a obtenção de pequena quantidade de sangue destinada 

à execução de exames isolados como contagem de glóbulos ou hematócrito ou 

ainda dosagem de hemoglobina. 

Nunca iniciar a coleta de material sem a devida higienização das mãos; 

A coleta de material jamais deve ser feita em região que apresente edema ou 

cianose; 

Desprezar a primeira gota de sangue que sair no momento da coleta; 

Somente utilizar as gotas de sangue subseqüentes à primeira para a realização 

de esfregaços e∕ou exames de dosagem; 

Deixar o sangue que o sangue flua facilmente, qualquer que seja a região 

escolhida. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a Chefia imediata, quaisquer dificuldades apresentadas na execução 

dos serviços e/ou alterações ocorridas durante a jornada de trabalho. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do 

representante 

Data: 

 

Coleta De Sangue Venoso 
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UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

Laboratório 

POP.11 

Emissão 

 

COLETA DE SANGUE VENOSO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Técnico de laboratório. 

Resultados esperados 

Assegurar que a coleta de sangue venoso será feita da forma correta e dentro 

dos padrões sanitários exigidos. 

Recursos Necessários 

Garrote, seringa descartável, algodão embebido em álcool absoluto (à 70% ou 

iodado), lâminas de esfregaço, tubo e∕ou frasco, anti-coagulante, etiqueta e 

caneta. 

Atividades 

Higienizar as mãos com água e sabão; 

Identificar previamente todos os tubos∕frascos e lâminas de esfregaço com o 

nome do paciente, registro e tipo de exame a ser realizado; 

Colocar o garrote de maneira que ele possa ser solta com facilidade; 

Realizar a assepsia do local onde o sangue vai ser colhido, com algodão embebido 

em álcool absoluto; 

Puncionar o local com o bisel da agulha voltado para cima, procurando fazer 

uma penetração com um golpe seco; 

Manter a seringa imóvel e aspirar ao sangue lentamente, sem provocar espuma; 

Soltar o garrote logo após a punção, mas sempre antes do término da coleta; 

Comprimir a região onde o sangue foi colhido com um chumaço de algodão, 

durante alguns minutos; 

Colocar algumas gotas de sangue (com o auxilio da agulha da seringa) na lâmina 

destinadas a confecção de esfregaço; 
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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: 

3.2 MANUAL NORMAS E ROTINAS - DIAGNOSTICO 
POR IMAGEM 
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 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.  

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, Renal, 
Quadril e Cardíaca)  

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.  

EQUIPAMENTOS DO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  
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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.  

AGENDAMENTO DE EXAMES  

Os exames de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografias das pacientes 

do Ambulatório são agendados pela Central de Agendamento ambulatorial .  

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.  

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.  

 
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  
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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  

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.  
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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.  

- 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 
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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.  

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 
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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.  

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:  

  

– Endométrio:  

Em relação ao endométrio é importante saber que ele se modifica ao longo do 

ciclo menstrual e seus valores também, como descritos abaixo.  
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– 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.  

  

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.  
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– 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.  

– 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.  
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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 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.  
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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 de Dados propondo uma nova de padronização de 

laudos como no BI-RADS com descrita na tabela 2:  
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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.  

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.  

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 
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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.  

- 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.  

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.  

SERVIÇOS DE APOIO 

 
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.  
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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.  

 
Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a 

planilha.  

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.  

 
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. 
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3.3 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM ROTINAS 
AMBULATÓRIO - EXAMES 

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 avaliação 

histopatológica.  

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.  
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• 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:  

 Ação de enfermagem  

01 Reunir material necessário para realização do 
procedimento.  

02 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.  

03 Receber a guia de requisição de exames, conferindo 
documentação do paciente e exames anteriores.  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Encaminhar o paciente para troca de roupa e oferecer 
avental.  

06 Posicionar o paciente de acordo com o procedimento na 
maca.  

07 Oferecer material necessário para o médico durante a 
realização do exame.  

08 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.  

09 Realizar curativo compressivo ao término do procedimento e 
orientar paciente quanto a retirada do mesmo.  

10 Higienizar as mãos;  
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11 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.  

12 Registrar em memorando (duas vias) os dados do paciente e 
procedimento realizado.  

13 Orientar o paciente quanto ao resultado do exame e retorno 
médico.  

14 Organizar sala após procedimentos, atentando para o 
descarte de material perfurocortante.  

15 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.  

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  

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  

http://www.mamaimagem.com.br/
http://www.mamaimagem.com.br/
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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  

 Ação de enfermagem  

01 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;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão 
SUS do paciente;  

03 Reunir material necessário para o exame;  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Verificar peso (POP 52) e altura (POP 59) e aferir pressão 
arterial (POP 12);  

06 Posicionar paciente na maca, em decúbito lateral direito e 
membro superior esquerdo flexionado atrás da cabeça;  

07 Retirar o excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se 
após o exame, e vestirse, se necessário;  

08 Retirar lençol de papel utilizado e friccionar superfície da 
maca com álcool 70% por 30 em seguida, repor lençol de papel 
limpo;  

09 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).  

16.7 Observação  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3951 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

• 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  

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;  
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• espátula;  

• separador de cabelos;  

• papeis cortados para fixação dos eletrodos (lençol de papel);  

• gaze;  

• cuba rim;  água morna;  álcool 70%.  

17.6 Descrição do 

procedimento Ação de 

enfermagem  

01 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;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão 
SUS do paciente;  

03 Verificar se o paciente está com preparo necessário (cabelos 
limpos e secos).  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Reunir material necessário para realização do 
procedimento; 06 Ajudar o paciente, se necessário, a subir na 
maca e deitá-lo.  

07 Preencher o protocolo do exame EEG com seu 
respectivo número, entregá-lo ao paciente ou seu 
acompanhante, orientando quanto ao seu retorno.  

08 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 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 
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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 
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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.  

26 Clicar “olhos abertos”, após 30 seg. pedir para o paciente 
fechar os olhos e clicar “olhos 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.  

27 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.  

28 Clicar estado de pós hiperpnéia, ao término de 
hiperventilação. Pedir para o paciente respirar normalmente.  

29 Orientar paciente a manter os olhos fechados durante a 
fotoestimulação e em seguida clicar na opção flashestimulação.  

30 Ao término da fotoestimulação, clicar pós flashestimulação.  

31 Clicar também durante a gravação alguns eventos, bocejo, 
tosse, tremors espontâneos, sono espontâneo.  

32 Ao término da gravação, pedir para o paciente abrir os 
olhos, acender a luz da sala, pegar a cuba rim contend água 
morna.  

33 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.  

34 31 Pedir para o paciente sentar, observer possível tontura, 
ajudar a descer da maca, se necessário, e se estiver bem 
dispensá-lo.  

35 Retirar lençol de papel, realizar limpeza da maca com 
álcool 70%, repor lençol de papel limpo;  
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36 Higienizar as mãos;  

37 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

Observação  

  

17.7 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. (eds).  

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.  

  

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  

http://www.ibc.gov.br/
http://www.ibc.gov.br/
http://www.lasse.med.br/mat_didatico/lasse1/textos/eliana03.html
http://www.lasse.med.br/mat_didatico/lasse1/textos/eliana03.html
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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  

 Ação de enfermagem  

01 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;  

02 Conferir agendamento, documento de identidade e cartão 
SUS do paciente;  

03 Higienizar as mãos (POP 42);  

04 Reunir material necessário para realização do 
procedimento;  

05 Posicionar o paciente conforme exame a ser realizado, 
preservando sua privacidade;  

06 Retirar excesso de gel e auxiliar o paciente a levantar-se 
após o exame, e vestir-se, se necessário;  
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07 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;  

09 Higienizar as mãos;  

10 Devolver a documentação e orientar paciente a aguardar o 
laudo;  

11 Entregar o laudo para paciente;  

12 Desprezar perfuro-cortantes no descarpack, se restar algum; 
13 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

 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  

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.  

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 
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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.  

3 Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

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  

02 Verificar funcionamento da balança  

03 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;  

04 Orientar paciente a ler e assinar o termo de consentimento 
livre e esclarecido, caso esteja de acordo com a realização do 
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exame. Em caso de impossibilidade de leitura pelo paciente, ler e 
explicar o termo para paciente e carimbar a impressão digital;  

05 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;  

06 Conferir preparo específico com paciente;  

07 Orientar o paciente quanto ao procedimento, aferir pressão 
arterial (POP 12), pesar (POP 51) e medir estatura (POP 48).  

08 Registrar os dados e apresentá-los ao cardiologista, 
juntamente com a receita para confirmar a realização do exame.  

09 Reunir material necessário para o exame;  

10 Higienizar as mãos (POP 42);  

11 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.  

13 Auxiliar paciente a subir na esteira, posicionando o 
manguito no braço esquerdo, preferencialmente.  

14 Acompanhar exame para auxiliar em eventuais 
intercorrências;  
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15 Ao término do exame, retirar o manguito do braço do 
paciente, auxiliar paciente a descer da esteira.  

16 Encaminhar o paciente para se vestir, devolver a 
documentação e orientar paciente a aguardar o laudo.  

17 Higienizar as mãos;  

18 Entregar o laudo para paciente;  

19 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

Observação  

• Procedimento é realizado pelo profissional médico, cabendo 
a enfermagem as ações acima descritas.  

• 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 

POP 22 Auxílio a Ultrassonografia  

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.  

Objetivo  

Avaliar órgãos e estruturas internas do corpo humano .  

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.  

Executante  

Enfermeiro, Técnico/Auxiliar de enfermagem.  

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);  
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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.  

 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. Latino- 

Am. Enfermagem vol.21 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2013  

  

  Histórico de Alterações   

Data  Versão  Elaborado ou Revisado por  Aprovado por  

27/12/2013  01  Livia Agy Loureiro - Coren/SP 186464  

Imaculada C. S. Ribeiro - Coren/SP 53475  

Rosana Aparecida 
Garcia COREN/SP  

72.902  
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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.  

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.  

29.3 Executante 

Enfermeiro  

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;  
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• 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  

Ação de enfermagem  

01 Chamar a paciente, confirmar o nome, apresentar-se, 
recepcionado -a.  

02 Realizar anamnese e registrar em prontuário (DUM, data 
última coleta, idade, dentre outros);  

03 Orientar a paciente quanto ao procedimento, apresentando 
os materiais que serão utilizados;  

04 Preencher formulário de solicitação do exame;  

05 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;  

06 Oferecer camisola/avental à paciente encaminhando-a ao 
banheiro/local reservado solicitando que retire toda a roupa, vista 

o avental com a abertura para frente e esvazie a bexiga;  

07 Higienizar as mãos (POP 42);  

08 Solicitar à paciente que se deite sobre a mesa ginecológica, 
cobrindo-a com o lençol;  

09 Expor as mamas e realizar exame clínico das mamas, sempre 
explicando o procedimento;  

10 Em seguida auxiliar a paciente a se posicionar na mesa 
ginecológica adequadamente, para a coleta do exame 
citopatológico;  

11 Calçar as luvas de procedimento;  

12 Realizar o exame da região vulvar, anotando se houver 
lesões esbranquiçadas ou hipercrômicas, nódulos, verrugas e/ou 
feridas, lesões, pólipos, leucorréias;  

13 Escolher o espéculo adequado (vide observações);  

14 Introduzir o espéculo, na posição vertical, ligeiramente 
inclinado (15º), fazendo uma rotação de 90º mantendo- o em 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3965 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

posição transversa de modo que a fenda do espéculo fique na 
posição horizontal;  

15 Abrir o espéculo lentamente e com delicadeza;  

16 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.  

02 São três as formas de fixação.  

 Polietilenoglicol (mais recomendada)  
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 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.  

 Propinilglicol  

01 Borrifar a lâmina com o spray fixador a uma distância de 

20cm. Fechar o espéculo, retirando-o delicadamente colocando em 
balde próprio;  

02 Retirar as luvas e auxiliar a paciente a descer da mesa 
ginecológica, encaminhando-a para vestir-se;  

03 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados, 
realizando a correta segregação e acondicionamento dos resíduos 
sólidos de serviços de saúde;  

04 Retirar os EPIs e higienizar as mãos;  

05 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no 
prontuário, conforme decisão do COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 

13);  

06 Registrar o procedimento em planilha de produção;  

07 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;  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3967 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

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.  

• 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  
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  Histórico de Alterações  

Data  Versão  Elaborado ou Revisado por  Aprovado por  

27/12/2013  01  Priscilla Brandão B. Pegoraro - Coren/SP  

184.203  

Cristiane da Rocha F. Dias - Coren/SP 120.740  

Edméia Ap. Nunes Duft - Coren/SP 52.754  

Rosana Aparecida  

Garcia COREN/SP  

72.902  

11/01/2016  02  Vanessa Cristina dos Santos – COREN/SP 246362  Rosana Aparecida  

Garcia COREN/SP  

72.902  

  

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 

Contraindica

ção 
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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;  

02 Apresentar-se ao usuário e explicar o procedimento que será 
realizado, sanando todas as dúvidas antes de iniciar a execução.  

03 Solicitar documento com foto e conferir com o nome 
constante no exame.  

04 Separar a guia de requisição de exames.  

05 Verificar quais exames foram solicitados.  

06 Solicitar ao paciente que assine o Termo de Consentimento 
para realização dos exames.  

07 Verificar quais exames foram solicitados e se contém, 
quando necessário, os demais documentos anexados (SADT, SINAN, 
Filipeta, etc).  
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08 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.  

09 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-los/administrá-los após a coleta de 

sangue, evitando sempre que possível ultrapassar o horário de 
costume.  

11 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.  

12 Identificar o(s) frasco(s) dos exames entregues pelo usuário 
(fezes e urina), com as etiquetas, de acordo com o tipo de exame.  

13 Identificar a guia de requisição com a etiqueta controle;  

14 Registrar em livro-controle: data da coleta, dados do 
paciente e discriminar os exames solicitados, colocando o número 
da etiqueta controle;  

15 Acondicionar o material colhido em residência na caixa 
térmica indicada;  

16 Orientar o paciente quanto ao resultado do exame;  

17 fornecer etiqueta com número do exame para controle;  

18 Encaminhar o paciente à sala de coleta, quando necessário, 
de acordo com exames solicitados;  

19 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 
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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.  

04 Proceder ou orientar a coleta do exame solicitado (vide 
Manual do Laboratório Municipal de Campinas);  

05 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).  

06 Devidamente paramentado (EPIs), calçar as luvas de 
procedimento e fazer a escolha do local da punção.  

07 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, afrouxando-a.  

08 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.  

09 Garrotear aproximadamente a uns 04 cm do local escolhido 
para punção, não ultrapassando o tempo de 1 minuto para não 
haver alteração nos resultados.  

10 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 °.  

11 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.  

12 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).  
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13 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 retorná-lo a 
posição inicial.  

14 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.  

15 Descartar a agulha em caixa própria para resíduos 
pérfurocortantes; separar o adaptador de agulha (canhão) para 
posterior higienização com hipoclorito 1% por 30 minutos.  

16 Após a coleta dos exames na presença do usuário, etiquetar 
os tubos corretamente.  

17 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.  

18 Realizar novamente a checagem e separação das guias de 
solicitação de exames e acondicionar em local que garanta sua 
integridade;  

19 Encaminhar ao Laboratório Municipal as guias de exames e 
os materiais coletados separados em caixas térmicas contendo gelo 
reciclável e acondicionados adequadamente;  

20 Registrar o procedimento em planilha de produção;  

21 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.  

• 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).  
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• 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.  

31.8 Referência bibliográfica  

BRASIL. Portaria n°77 MS/GM de 12/01/2012  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. 
Manual das Unidades Básicas – Coleta de Exames Laboratoriais 
2010/2012. Campinas/SP, 2012. PREFEITURA MUNICIPAL DO PARANÁ. 
Secretaria Municipal de Saúde. Procedimentos Operacionais Padrão para 
as Unidades Básicas de Saúde – Colombo/PR, 2012. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. Manual de Coleta de Exames 
Laboratoriais. Campinas/SP, 2012.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. 

Manual de Normas e Rotinas de Procedimentos para Enfermagem: 

Assistência de Enfermagem.  

Campinas/SP, 2009.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde, 1º 

Caderno de Coleta de Exames Laboratoriais, SP. 2006.  
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POP 41 Realização de Eletrocardiograma  

41.1 Definição  
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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;  

• Álcool a 70%;  

• Algodão seco ou gaze;  

• Gel condutor;  

• Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário);  Lençol.  

Descrição do procedimento  

 Ação de enfermagem  

01 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  

02 Checar a prescrição;  

03 Reunir o material;  

04 Higienizar as mãos (POP 42);  

05 Promover a privacidade do paciente (utilizar o biombo se 
necessário);  

06 Checar o funcionamento do eletrocardiográfico;  

07 Checar a integridade do cabo de força, fio terra e cabo do 
paciente;  
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08 Solicitar a retirada e/ou retirar objetos metálicos e/ou eletrônicos;  

09 Solicitar e/ou posicionar o paciente em decúbito dorsal, com 
membros superiores e inferiores paralelos ao corpo, de forma não 

adjacente, relaxados;  

10 Solicitar e/ou expor tornozelos, punhos e tórax;  

11 Cobrir o paciente, com o auxílio do lençol, para que o mesmo não 
fique totalmente exposto;  

12 Conectar o eletrocardiógrafo à rede de energia, atentando-se à 
voltagem da tomada. Seguir as orientações de utilização, segundo o 
fabricante;  

13 Ligar o eletrocardiógrafo;  

14 Inserir papel milimetrado no local indicado.  

15 Solicitar ao paciente que permaneça em repouso, evite tossir ou 
conversar, enquanto o ECG está sendo registrado;  

16 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);  

17 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;  

 Cabo verde (V3) em 5º espaço intercostal, diagonalmente entre V2 e V4;  

Cabo marrom (V4) em 5º espaço intercostal, na linha média 
clavicular; Cabo preto (V5) em 5º espaço intercostal, na linha 
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axilar anterior; Cabo roxo (V6) em 5º espaço intercostal, na 
linha axilar média.  

19 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;  

20 Apertar o botão “segue”;  

21 Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com 
o esperado para um traçado eletrocardiográfico;  

22 Aguardar o sinal sonoro, que indica o término da aquisição dos 
potenciais elétricos; 23 Retirar eletrodos e cardioclips;  

24 Realizar limpeza do tórax, membros superiores e membros 
inferiores, principalmente quando utilizado o gel condutor;  

25 Retirar e/ou destacar folha do ECG;  

26 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;  

27 Deixar o paciente confortável;  

28 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;  

29 Higienizar as mãos (POP 42);  

30 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no 
prontuário, conforme decisão do COREN-SP- DIR/001/2000 (POP 13);  

31 Registrar o procedimento em Planilha de Produção;  

32 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado (POP 55).  

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;  
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• 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;  
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NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR): 

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) instituída por meio da 

Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, em seu art. 6º, 

inciso IV, define e recomenda a criação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

nos hospitais, que deverá realizar a interface com as Centrais de Regulação; 

delinear o perfil de complexidade da assistência no âmbito do SUS e 

disponibilizar consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e 
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terapêutico, além dos leitos de internação, segundo critérios preestabelecidos e 

protocolos que deverão ser instituídos pelo NIR. Além disso, deve buscar vagas 

de internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os 

pacientes internados, quando necessário, conforme pactuação com a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

ATRIBUIÇÕES DO NIR: 

a) Permitir conhecimento da necessidades de leito, por especialidade e 

patologia 

b) Regular e gerenciar as diferentes ofertas existentes a saber; 

ambulatório, internação, urgência e emergência, agenda cirúrgica. 

c) Orientar a gestão de leitos intra – hospitalar 

• Dar subsídios técnicos para realização de ações que qualifiquem o cuidado, a partir 
das informações advindas do monitoramento da Gestão de Leitos.  

d) Otimizar a utilização dos leitos hospitalares, mantendo a Taxa de 

Ocupação em limites adequados (evitando tanto ociosidade como 

superlotação) e controlando o Tempo Médio de Permanência nos 

diversos setores do hospital, além de ampliar o acesso aos leitos e a 

outros serviços disponibilizados pela RAS. 

e) Otimizar a ocupação das Salas Cirúrgicas. 

f) Monitorar com finalidade de reduzir ao máximo o número de 

procedimentos eletivos cancelados/suspensos. 

g) Estabelecer mecanismos de apoio na perspectiva da redução do tempo 

de espera entre a indicação de terapia cirúrgica e a realização do 

procedimento. 

• Auxiliar a gestão quanto ao controle e o uso racional de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais. 

• Estabelecer e/ou monitorar o painel de indicadores da capacidade instalada 
hospitalar. 

• Induzir a implantação dos mecanismos de gestão da clínica tais como, Projeto 
Terapêutico Singular, Gestão da Fila. 

• Promover o uso dinâmico dos leitos hospitalares, por meio do aumento de 
rotatividade e monitoramento das atividades de Gestão da Clínica desempenhadas 
pelas equipes assistenciais. 
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• Permitir e aprimorar a interface entre a gestão interna hospitalar e a regulação de 
acesso hospitalar. 

• Qualificar os fluxos de acesso aos serviços e às informações no ambiente hospitalar. 

• Otimizar os recursos existentes e apontar necessidades de incorporação de 
tecnologias no âmbito hospitalar. 

• Promover a permanente articulação do conjunto das especialidades clínicas e 
cirúrgicas, bem como das equipes multiprofissionais garantindo a integralidade do 
cuidado, no âmbito intra-hospitalar. 

• Aprimorar e apoiar o processo integral do cuidado ao usuário dos serviços 
hospitalares visando ao atendimento mais adequado às suas necessidades. 

• Apoiar as equipes na definição de critérios para internação e instituição de alta 
hospitalar responsável. 

Estrutura do NIR: 

Subsidiar a direção do hospital para a tomada de decisão internamente. 

Colaborar tecnicamente, com dados de monitoramento, na proposição e 

atualização de protocolos/diretrizes clínicas e terapêuticas e protocolos 

administrativos. 

Não existe regra rígida de como compor um NIR, mas recomenda-se que 

funcione 24 horas (sete dias por semana) e tenha uma estrutura mínima 

composta por médico horizontal ou diarista, enfermeira diarista e assistente 

social. 

Esta célula básica seria o suficiente para iniciar o trabalho, ao menos em termos 

de concepção e organização, podendo ser alterada conforme necessidade 

detectada durante a sua implantação.  

Para executar todas as atividades propostas, o NIR precisará do apoio de 

profissionais de outros setores do hospital, como coordenadores de unidade 

para alinhamento de rotinas e processos, do departamento de informática para 

coleta e processamento de dados dos indicadores, dos colaboradores para 

aplicação dos protocolos administrativos e médico-assistenciais etc. 

OS TRÊS PILARES DO NIR: 
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Atribuições dos integrantes do NIR: 

Médico: 

a) A partir do início do plantão, todos os dias da semana, deverá 

acompanhar a avaliação dos pacientes e identificar com as equipes 

assistenciais aqueles, que tem potencial para a transferência a outros 

setores da unidade hospitalar e/ou leitos de Retaguarda pactuados na 
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RAS, por meio da avaliação utilizado para gerenciamento dos casos, nas 

unidades que possuem porta aberta às urgências deverá iniciar esse 

monitoramento por esse setor, para avaliar a demanda e a partir dessa 

demanda averiguar as possibilidades. 

b) Identificar possíveis pacientes com critérios de alta. 

c) Paciente da urgência e emergência, que continua com quadro de 

gravidade e/ou de Instabilidade Hemodinâmica deve ser mantido 

nesses setores ou encaminhado para a UTI, conforme protocolo 

preestabelecido. 

d) Pacientes estáveis e dentro dos critérios de transferência devem ser 

selecionados e encaminhados para os leitos do próprio hospital, hospital 

de retaguarda pactuado, mediante instrumentos regulatórios, ou para a 

Alta Hospitalar. 

e) Deverá intermediar a equipe assistencial na busca e disponibilização de 

leitos de internação para os pacientes que se encontram de alta da UTI. 

f) Selecionar pacientes candidatos à transferência para o Hospital 

pactuado para Retaguarda. 

g) Regular os leitos disponíveis no próprio hospital de acordo com as 

especialidades. 

h) Apoiar a reavaliação dos casos de reinternação dos pacientes que 

retornaram do Hospital de Retaguarda ou da Internação Domiciliar 

identificando os motivos que levaram a reospitalização dos usuários, a 

fim de retroalimentar as equipes em relação ao seguimento ou mesmo 

para a revisão dos protocolos. 

i) Realizar a interface entre as especialidades médicas e os setores da 

unidade hospitalar, a fim de promover as interconsultas de modo mais 

eficiente e ágil. 

j) Ampliar espaços de atuação do médico em projetos de pesquisa e 

extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 

k) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 3982 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Enfermeiro: 

a) No início do plantão o enfermeiro do NIR deverá apoiar a equipe 

assistencial dos diversos setores na avaliação dos pacientes nas 

observações, a qual deverá ocorrer diariamente e verificar os dados do 

monitoramento, para verificar a viabilidade de serem transferidos para 

enfermarias, leitos de retaguarda, UTI e/ou mesmo de alta para casa 

ou Serviço de Atenção Domiciliar. 

b) Interagir com a equipe multidisciplinar assistencial, para aperfeiçoar o 

processo de transferência. 

c) Realizar interface entre a Regulação e a equipe da emergência e após 

a avaliação médica, determinar conjuntamente os usuários elegíveis 

para ocupação de leitos internos e externos. 

d) Auxiliar a equipe do NIR na definição, avaliação e priorização dos 

pacientes na ocupação dos leitos disponíveis internamente e 

externamente, conforme contato com a regulação, e nos casos que não 

houver regulação com a unidade que possua leitos disponíveis. 

e) Realizar busca ativa de leitos disponíveis no sistema informatizado ou 

em visita aos setores da unidade hospitalar. 

f) Adequar os leitos disponíveis por especialidade e gênero 

(feminino/masculino). 

g) Monitorar os leitos atentando para o Tempo Médio de Permanência. 

h) Identificar e notificar mediante relatório mensal os entraves pertinentes 

ao processo de transferência e atuação do NIR. 

i) Alimentar a planilha dos indicadores, conforme levantamento realizado 

pelo Kanban, a fim 

j) de proporcionar dados para a tomada de decisão da Alta Liderança. 

k) Atuar diretamente no monitoramento dos indicadores, apoiando a 

equipe assistencial na avaliação dos dados e no apoio à busca de 

soluções para a oferta dos serviços necessários aos usuários. 

l) Ampliar espaços de atuação do enfermeiro em projetos de pesquisa e 

extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 
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m) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

Assistente Social, (este profissional pode não estar ligado diretamente ao 

NIR, importante é manter a interface da sua atuação junto as ações descritas 

abaixo): 

a) Abordar e orientar usuários e familiares para as transferências internas 

e externas. 

b) Orientar, informar e sensibilizar os pacientes com indicação clínica para 

os leitos de retaguarda, buscando assinatura do paciente ou seu 

responsável no Termo de Consentimento para posterior transferência.  

c) Apoiar e esclarecer toda e qualquer dúvida do usuário e/ou familiar 

com relação à transferência para os Hospitais de Retaguarda, 

explicando sobre o funcionamento e normas do Hospital de Retaguarda.  

d) Realizar investigação social do paciente, nos casos pertinentes.  

e) Orientar o paciente que ele é responsável pelos seus objetos e 

documentos pessoais. 

f) Apoiar no aprimoramento dos canais de comunicação internos e com a 

Central de Regulação (comunicação externa), por meio de melhor 

divulgação de atividades do NIR (murais, ofícios, jornais internos, site 

etc.). 

g) Explicar as particularidades da questão social e construir propostas de 

trabalho capazes de preservar e efetivar direitos dos usuários, conforme 

legislação específica. 

h) Participar no cuidado da saúde do indivíduo em sua totalidade Bio-

Psico-Social-Espiritual. 

i) Potencializar a orientação social com vistas à ampliação do acesso aos 

direitos sociais. 

j) Apoiar junto à equipe de atenção psicológica do hospital questões 

referentes à necessidade de terapia familiar e individual. 

k) Ampliar espaços de atuação do Serviço Social em projetos de pesquisa 

e extensão, objetivando a produção acadêmica e qualificação 

profissional. 
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l) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

• Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

Assistente Administrativo: 

a) No início do plantão deve confirmar o quantitativo de vagas nos 

hospitais de Retaguarda, bem como nos setores do próprio hospital que 

estão disponíveis para o dia repassando essa informação para o médico 

regulador do NIR, bem como alimentar o sistema de informações sobre 

tais dados, conforme o caso. 

b) Entregar para os médicos reguladores/auditores, conforme o caso cópia 

do Relatório dos Pacientes internados. 

c) Enviar os prontuários dos pacientes ao Same, transferidos para o 

hospital de Retaguarda do dia anterior devidamente protocolado, 

envelopado e etiquetado. No envelope os papéis deverão estar 

organizados na seguinte ordem: da primeira folha a última: ficha de 

atendimento, AIH, Relatório Médico, Cópia do Termo de Consentimento 

de Transferência para os Hospitais Retaguarda, evolução de 

enfermagem, evolução dos demais profissionais separados por 

categoria, resultados de exames laboratoriais, resultados de exames de 

imagem, pareceres e por último os anexos que vier a existir do paciente 

e por último os filmes de exame de imagem. 

d) Alimentar a planilha de dados no computador dos pacientes transferidos 

para o Hospital de Retaguarda do dia anterior com as seguintes 

informações: Nome do paciente, Data de nascimento, Nome da mãe do 

paciente, Número do prontuário, Especialidade médica, Nome do 

médico assistencial, Total de pacientes que foram transferidos 

diariamente, Total de pacientes que voltaram para o Hospital de origem 

diariamente especificando o motivo do retorno. 

e) Checar no mapa cirúrgico se tem algum dos usuários em monitoramento, 

para procedimentos cirúrgicos, no dia seguinte. 

• Separar a documentação e o prontuário do paciente que irá ser transferidos no dia. 
A documentação que deve ser enviada para o Hospital Retaguarda com o paciente, 
que deverá conter: Relatório Médico com o Termo de Consentimento, Cópia dos 
exames laboratoriais do dia, Cópia dos laudos dos exames de imagem e filmes dos 
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exames de imagem mais recentes, Cópia da prescrição do dia, Cópia da evolução 
de enfermagem. 

f) Encaminhar a Apac de exames e/ou procedimento cirúrgico 

devidamente agendado (data, hora e local) na própria Apac e/ou no 

papel informativo. 

g) Agendar os exames e/ou procedimento cirúrgico, que estejam pendentes 

aos usuários que devem ser transferidos para os leitos de Retaguarda. 

h) Informar a enfermeira do Hospital de Retaguarda e/ou leitos de 

internação, o quantitativo e o sexo dos pacientes que serão transferidos 

para a Retaguarda. 

i) Contatar o serviço de transporte com agendamento do horário em que 

o paciente será transferido. 

j) Certificar que o paciente será acompanhado, durante o translado, por 

um técnico de Enfermagem, considerando que o paciente foi avaliado 

pelo médico regulador que constatou quadro estável do paciente. 

k) Manter no quadro de aviso as pendências e os recados para os demais 

membros da equipe.Se for urgente, comunicar por telefone. 

l) Organizar o setor para o dia seguinte, manter tudo no seu devido lugar. 

m) Contribuir com o desenvolvimento do NIR. 

n) Participar de todas as reuniões que envolvam a equipe do NIR. 

O NIR precisa definir junto a alta gestão o perfil da unidade, mapear os 

recursos diagnóstico, terapêutico, clinico, disponíveis na unidade, e assim 

estabelecer os critérios para elegibilidade dos pacientes a serem assistidos. 

Após definirmos objetivamente os critérios de internação, conforme a 

complexidade, bem como os critérios de gravidade, recomendamos a 

institucionalização de protocolos, a fim de padronizar e homogeneizar a 

transição de cuidados entre as unidades do hospital. 

É imperativo que se desenvolva ao menos um protocolo de internação que 

contemple a transição de cuidados do setor da Emergência para as demais 

unidades. Recomendamos a Padronização e uso de Protocolos na transição entre 

áreas, como por exemplo: transição da UTI para Enfermaria Clínica e vice-

versa; Sala de Recuperação Cirúrgica para Enfermaria Cirúrgica etc. 
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Os protocolos devem possuir critérios objetivos que permitam classificar e alocar 

corretamente os pacientes para os locais com recursos adequados para as 

necessidades da sua patologia e da sua gravidade clínica. Dessa forma, evita-

se desperdício de uso da capacidade instalada e promovemos um tratamento 

mais seguro, eficaz e resolutivo. 

É necessário a interação com a alta liderança e coordenações das áreas, a 

capacitação dos profissionais envolvidos e que sejam realizadas revisões 

periódicas. Sugerimos que a sua aplicação, na prática, seja realizada pela 

equipe de multiprofissional. 

Ressalta-se a importância do alinhamento entre os coordenadores dos setores 

envolvidos com o cuidado, de forma a propiciar o trabalho integrado. É preciso 

fomentar a padronização da assistência por meio de protocolos médico-

assistenciais e administrativos, bem como da prescrição e evolução médica, 

emissão de Autorização para Internação Hospitalar (AIH) e outros documentos 

pertinentes.  

Devem contribuir para o Controle de Infecção Hospitalar (CCIRAS) e Segurança 

do Paciente por meio da inclusão de protocolos de prevenção de eventos 

adversos, precauções de contato e isolamento para situações específicas, além 

das seis metas internacionais recomendadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

FLUXOGRAMA BÁSICO PARA SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PELO NIR: 
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Em unidades que não possuem Unidade de Terapia Intensiva, avaliar junto ao 

médico, a possibildade de transferir a solicitação para o serviço que possui, 

respeitando o perfil da unidade. 

O NIR E AS CENTRAIS REGULADORAS: 

O NIR deverá desenvolver uma relação direta, frequente e esclarecedora com 

as Centrais de Regulação Hospitalar. Um dos desafios enfrentados por essas 

Centrais, municipais e estaduais, é o de obter informações claras e apuradas 

sobre os pacientes que precisam ser transferidos entre as instituições da rede. 
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Muitas vezes, nem mesmo um censo de leitos da região regulada consegue ser 

apurado com exatidão e em tempo hábil. 

O NIR deve filtrar (esclarecendo com o médico-assistente em situações de 

dúvida quanto a determinados encaminhamentos, repassando uma informação 

clara para a Central de Regulação), bem como monitorar as solicitações de 

transferência externa, utilizando seu relacionamento mais próximo à Central de 

Regulação para sinalizar casos que precisam de resolução com brevidade e 

devem ser priorizados. 

Por fim, o NIR deve ainda informar o censo de leitos local periodicamente, 

disponibilizando leitos de internação, sempre que possível, para pacientes de 

outras instituições da Rede. Precisa, ainda, delinear claramente os critérios de 

elegibilidade para essas admissões, conforme o perfil assistencial do hospital. 

MONITORAMENTO ATRAVÉS DE INDICADORES: 

Indicadores de Processo: indicadores de processos vão mensurar tempos do 

fluxo do paciente pela estrutura e unidades do hospital, desde a sua admissão 

até a alta hospitalar.  

Tempo para efetivação de internação: 

Avalia o tempo decorrido desde a solicitação de internação na Emergência até 

a chegada do paciente na Unidade de Internação. Processos de admissão 

homogêneos deverão apresentar tempos adequados dentro de uma estimativa 

real de sua duração. A transferência do paciente da Emergência para a 

Enfermaria Clínica revela-se um processo complexo, no qual diversas etapas 

acontecem com a interação de vários colaboradores do hospital, desde o 

médico até administrativos. A redução nesse tempo pode sensivelmente reduzir 

a superlotação na Emergência.  

        Tempo para efetivação de alta hospitalar: 

Mensura o tempo decorrido da definição médica de alta do paciente até a 

desocupação do leito. A redução nesse indicador gera aumento virtual da 

capacidade instalada, ao aumentar o giro de leitos e sua oferta para novas 
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admissões. Alguns hospitais ainda mensuram o horário da alta hospitalar; 

estimula-se as equipes a promoverem a alta no turno da manhã, permitindo que 

à tarde um novo paciente já ocupe o mesmo leito. Cabe o cuidado de mensurar 

e avaliar com cautela essa questão, uma vez que o fato do paciente receber a 

alta não implica na imediata desocupação do leito, e outros fatores costumam 

estar presentes nesta etapa. Novamente, um mapeamento preciso do processo 

poderá auxiliar no uso da informação gerada a partir dos dados do indicador.  

Tempo para Higienização do Leito: 

Compreende o tempo decorrido desde a saída física do paciente, até o 

momento de liberação do leito já higienizado. 

Tempo de intervalo entre cirurgias: 

Intuito de monitorar o tempo de higienização das salas cirúrgicas, podendo 

posterior disponibilizar para outros procedimentos. 

Indicadores de Resultados, (Produção), diz respeito ao uso da capacidade 

instalada, e ao número de atendimentos: 

Enquanto os indicadores de processos mensuram a eficiência das atividades 

desenvolvidas, os de resultados apontaram se estas atividades são de fato 

eficazes no cumprimento dos seus objetivos. 

a) Pacientes-dia no período.  

b) Taxa de ocupação dos leitos.  

c) Número de internações.  

d) Número de consultas.  

e) Número de cirurgias.  

f) Taxa de ocupação de Salas Cirúrgicas.  

g) Taxa de consultas realizadas.  

Indicadores de Resultados, (Desempenho), onde demonstra se a capacidade 

instalada está sendo utilizada de forma eficiente: 

a) Tempo médio de permanência em leito de internação.  

b) Taxa de pacientes residentes no hospital acima de 20 dias. 
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c) Índice de renovação de giro de leitos. 

d) Índice de intervalo de substituição de leitos. 

e) Giro de salas cirúrgicas (cirurgias no período/número total de salas). 

        ROTINA DIÁRIA DO NIR: 

a) O NIR deve ter controle total sobre os leitos do hospital. Esse controle é 

necessário, pois haverá necessidade de centralizar a forma de atender 

à demanda de novas admissões e de transferências internas entre as 

unidades. Aqui, destaca - se o papel do enfermeiro operacional: sua 

função primordial é a gestão em tempo real dos leitos livres.  

b) Deve autorizar as novas admissões das reservas solicitadas, as trocas e 

os bloqueios necessários conforme a demanda e disponibilidades; deve 

acompanhar diariamente o censo hospitalar e ajustar à disposição dos 

pacientes na grade de leitos, de forma a promover um uso mais eficiente 

dos leitos disponíveis.  

c) Conhecimento em tempo real do censo hospitalar permite, também, 

oferecer com maior frequência os leitos de internação para as centrais 

de regulação municipais e/ou regionais. Esse censo precisa ser informado 

diariamente para o ente regulador.  

d) O médico ligado ao NIR deve ser a referência para a discussão e aceite 

dos casos externos; na sua ausência, um médico assistente das equipes 

especializadas deve ser indicado para exercer essa função. 

e) Além de atualizar o censo e ajustar a disposição das novas admissões 

ou transferências entre as unidades, precisamos monitorar os casos que 

demandam transferência para fora do hospital ou recursos 

diagnósticos/terapêuticos não disponíveis na instituição.  

f) O NIR deve monitorar e facilitar a resolução de internações 

prolongadas, acionando as equipes multidisciplinares e outras estruturas 

de apoio necessárias. 

g) O NIR deve ter um tempo diário, no qual o enfermeiro operacional 

discutirá com o médico coordenador e/ou médicos reguladores os casos 

de transferência externa e internações prolongadas, definindo planos 

de ação para esses pacientes. A realização de tempo diário 
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multidisciplinar é importante para alinhar toda a equipe acerca das 

situações e ações necessárias, definindo tarefas específicas que deverão 

ser executadas até o dia seguinte. É necessário reservar pelo menos 30 

minutos na rotina diária, sempre no mesmo horário. 

Considerações finais: 

O NIR é uma instância colegiada, ligada diretamente à Direção do hospital e, 

portanto, validada por ela. Por meio do conhecimento das principais patologias 

que internam no Hospital é possível construir uma tipologia de leitos intra-

hopitalares mais adequada à demanda dos hospitais, fugindo da lógica da 

distribuição de leitos por especialidades. Esta forma de Gestão de Leitos 

possibilitará melhor distribuição das internações, com otimização da utilização 

dos leitos e consequente redução do tempo médio de permanência hospitalar e 

redução da superlotação. Espera-se ainda melhor interface com a RAS, 

pactuando Leitos de Retaguarda quando for necessário e controlando a média 

de permanência e a taxa de ocupação também nestes leitos.  

Espera-se, ainda, um melhor gerenciamento das altas e marcação de consultas 

especializadas, buscando reduzir a procura da Emergência para solução de 

questões eletivas. 

O NIR certamente impactará na melhoria dos processos institucionais, na 

racionalização e uso da capacidade instalada, na ampliação do acesso e na 

promoção de práticas assistenciais seguras na transição do cuidado, garantindo 

a segurança e qualidade no atendimento prestado ao usuário. 

GLOSSÁRIO DE TERMOS HOSPITALARES: 

Movimento de pacientes 

Observação hospitalar: 

Pacientes que permanecem no hospital sob supervisão médica e/ou de 

enfermagem, para fins diagnósticos ou terapêuticos, por período inferior a 24 

horas. 

Termos relacionados: internação hospitalar. 
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Notas técnicas: O limite de 24 horas é o limite máximo para a observação 

hospitalar. Idealmente um paciente deve permanecer em observação apenas 

pelo tempo necessário, observado o efeito de um tratamento, ou seja, 

tomada uma decisão sob a internação ou não do mesmo. 

Os leitos de observação em geral oferecem menos condições de conforto e 

privacidade para 

os paciente e por razões humanitárias deve-se manter o período de observação 

restrito ao necessário para a segurança do paciente e para a tomada da 

decisão clínica. 

Internação hospitalar: 

Pacientes que são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período 

igual ou maior a 24 horas. 

Termos equivalentes: admissão hospitalar. 

Termos relacionados: observação hospitalar. 

Notas técnicas: Todos os casos de óbito ocorridos dentro do hospital devem 

ser considerados Internações hospitalares, mesmo que a duração da 

internação tenha sido menor do que 24 horas. 

Notas técnicas: Os pacientes que têm grandes chances de permanecerem 

dentro do hospital por menos de 24 horas devem ocupar leitos de observação, 

de forma e evitar a contabilização indevida de pacientes-dia no censo 

hospitalar diário. 

Censo hospitalar diário: 

É a contagem e o registro, a cada dia hospitalar, do número de leitos ocupados 

e vagos nas unidades de internação e serviços do hospital. 

Termos relacionados: Dia hospitalar 

Notas técnicas: deve-se levar em consideração os leitos bloqueados e os 

leitos extras, bem como a contagem e o registro do número de internações, 
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altas, óbitos, transferências internas e externas, evasões e desistência do 

tratamento ocorridas nas 24 horas relativas ao censo. Para efeito de censo, 

as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) devem ser consideradas unidades 

de internação. 

Notas técnicas: Considerando-se a realidade de muitos hospitais brasileiros, 

em que muitos 

pacientes iniciam o período de internação na unidade de emergência, às vezes 

lá permanecendo internados por vários dias, as unidades de emergência 

também devem realizar censos hospitalares. 

Entrada: 

É a entrada do paciente na unidade de internação, por internação, incluindo as 

transferências 

externas, ou por transferência interna. 

Termos relacionados: internação, transferência interna, transferência externa. 

Saída: 

É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado 

ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência interna, 

transferência externa ou óbito. As Transferências internas não são consideradas 

saídas para os cálculos das estatísticas hospitalares. 

Termos equivalentes: egresso hospitalar, paciente egresso. 

Termos relacionados: alta, evasão, desistência do tratamento, transferência 

interna, transferência externa, óbito hospitalar, óbito institucional. 

Notas técnicas: as saídas por alta ou transferência são consideradas saídas 

com parecer médico favorável e as saídas por evasão ou desistência do 

tratamento são consideradas saídas com parecer médico desfavorável. 

Alta: 
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Ato médico que determina a finalização da modalidade de assistência que 

vinha sendo prestada ao paciente, ou seja, a finalização da internação 

hospitalar. O paciente pode receber alta curado, melhorado ou com seu estado 

de saúde inalterado. O paciente poderá, caso necessário, passar a receber 

outra modalidade de assistência, seja no mesmo estabelecimento, em outro ou 

no próprio domicílio. 

Termos relacionados: saída. 

Evasão: 

É a saída do paciente do hospital sem autorização médica e sem comunicação 

da saída ao setor em que o paciente estava internado. 

Termos relacionados: saída. 

Desistência do tratamento: 

É a saída do paciente do hospital sem autorização médica, porém com 

comunicação da saída ao setor em que o paciente estava internado, motivada 

pela decisão do paciente ou de seu responsável de encerrar a modalidade de 

assistência que vinha sendo prestada ao paciente. 

Termos equivalentes: alta a pedido. 

Termos relacionados: saída. 

Notas técnicas: alta a pedido foi considerada sinônimo do desistência do 

tratamento, tendo em vista que, visando a melhor utilização dos recursos 

hospitalares, todo paciente que se encontra internado em hospital deve estar 

internado por alguma condição médica que exija tratamento ou observação 

hospitalar. Logo, se o paciente pede alta, ele está desistindo do tratamento 

proposto para a condição médica que motivou a internação. 

Transferência interna: 

Mudança de um paciente de uma unidade de internação para outra dentro do 

mesmo hospital. O paciente não recebe alta e não é realizada nova internação, 
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ou seja, toda a permanência de um paciente dentro de um hospital corresponde 

a uma única internação. 

Termos relacionados: saída, transferência externa. 

Notas técnicas: As transferências internas não são consideradas saídas para o 

cálculo das 

estatísticas hospitalares, de forma a evitar a contabilização da saída de um 

mesmo paciente duas vezes. 

Transferência externa: 

Mudança de um paciente de um hospital para outro. 

Termos relacionados: saída, transferência interna. 

Óbito hospitalar: 

É aquele que ocorre após o paciente ter dado entrada no hospital, 

independente do fato dos 

procedimentos administrativos relacionados à internação já terem sido 

realizados ou não. 

Termos relacionados: saída, óbito institucional. 

Notas técnicas: os óbitos de pessoas que chegam mortas ao hospital não são 

considerados óbitos hospitalares. 

Óbito institucional: 

É aquele que ocorre em até 24 horas após a admissão hospitalar do paciente. 

Termos relacionados: saída, óbito hospitalar. 

Notas técnicas: Em decorrência do aumento da resolutividade dos 

procedimentos hospitalares sobre o paciente, considera-se 24 horas tempo 

suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade do 

hospital seja efetivada. 

         Hospital Dia: 
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Unidade hospitalar onde os pacientes recebem cuidados de saúde de forma 

programada, 

permanecendo durante o dia sob cuidados médicos e não requerendo estadia 

durante a noite. 

Notas técnicas: Não confundir os leitos de Hospital Dia, que são leitos 

hospitalares de observação, com a unidade de medida leitos-dia. 

Reinternação: 

É a internação de um paciente num hospital dentro de um período de tempo 

definido após a alta deste paciente do mesmo hospital. 

Notas técnicas: A definição do período de tempo dentro do qual uma nova 

internação é chamada de reinternação pode variar dependendo do objetivo 

com que essa evento é medido. 

Classificação de leitos: 

Leito hospitalar de internação: 

É a cama numerada e identificada destinada à internação de um paciente 

dentro de um hospital, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui 

no endereço exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que 

está vinculada a uma unidade de internação ou serviço. 

Termos equivalentes: leito. 

Termos relacionados: leito hospitalar de observação, leito auxiliar reversível, 

leitos planejados, leitos instalados, leitos desativados, leitos operacionais, leitos 

bloqueados, leito ocupado, leito vago, leitos extras, leitos de isolamento, leitos 

de isolamento reverso, leitos de pré-parto, leitos de recuperação pós-cirúrgica 

e pós-anestésica, leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI), leitos de 

unidade de tratamento semi-intensivo, leito especializado, leito indiferenciado, 

leito de longa permanência, alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 

alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido sadio, leito de 

observação em berçário, leito de internação em berçário, leito infantil. 
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Notas técnicas: Não devem ser considerados leitos hospitalares de internação 

os leitos de 

observação, incluindo os leitos de pré-parto e os leitos de recuperação pós-

anestésica, os berços de alojamento conjunto, os leitos de berçário para recém-

nascidos sadios, as camas destinadas a acompanhantes e funcionários do 

hospital e os leitos de serviços diagnósticos. Em situações excepcionais, um leito 

hospitalar de observação ou uma maca podem corresponder a um leito 

hospitalar de internação. 

Notas técnicas: Os leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo 

correspondem a uma parcela importante e crescente dos leitos hospitalares 

e grande volume de recursos é destinado a esses leitos. Não é mais uma 

prática viável ou recomendável o bloqueio de um leito de internação para 

um paciente internado em leito de tratamento intensivo ou semi-intensivo. 

Por essas razões, os leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo devem 

ser considerados leitos hospitalares de internação. 

Leito hospitalar de observação: 

É o leito destinado a paciente sob supervisão médica e/ou de enfermagem, 

para fins diagnósticos ou terapêuticos, por período inferior a 24 horas. Os leitos 

de hospital-dia são leitos hospitalares de observação. 

Termos equivalentes: leito auxiliar 

Termos relacionados: leito auxiliar reversível, leitos de hospital-dia 

Notas técnicas: os leitos de observação ou auxiliares não devem ser 

considerados leitos hospitalares de internação, exceto quando eles estiverem 

sendo utilizados como leitos extras para internação ou quando os pacientes 

permanecerem nesses leitos por mais de 24 horas por qualquer razão. 

Leito de observação reversível: 

É o leito hospitalar de observação que pode ser revertido para um leito de 

internação em caso de necessidade. 
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Termos equivalentes: leito auxiliar reversível 

Notas técnicas: A definição de leito de observação reversível implica que já 

exista por parte do hospital uma estratégia para a reversibilidade desses 

leitos em caso de necessidade, como por exemplo a forma de realocação de 

recursos humanos e de disponibilidade de recursos materiais. 

Leitos planejados: 

São todos os leitos previstos para existir em um hospital, levando-se em conta a 

área física destinada à internação e de acordo com a legislação em vigor, 

mesmo que parte destes leitos esteja desativada por qualquer razão. 

Termos equivalentes: leitos institucionais, leitos totais. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar planejada, leitos instalados. 

Leitos instalados: 

Leitos que são habitualmente utilizados para internação, mesmo que alguns 

deles eventualmente não possam ser utilizados por um certo período, por 

qualquer razão. 

Termos equivalentes: leitos permanentes, leitos fixos, leitos ativos. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar instalada, leitos planejados, leitos 

desativados, leitos operacionais. 

Notas técnicas: Os leitos instalados devem corresponder aos leitos informados 

no cadastro do hospital junto ao Ministério da Saúde. 

Leitos desativados: 

Leitos que nunca foram ativados ou que deixam de fazer parte da capacidade 

instalada do hospital por alguma razão de caráter mais permanente, como, por 

exemplo, o fechamento de uma unidade do hospital. 

Termos equivalentes: leitos desinstalados 

Termos relacionados: leitos planejados, leitos instalados. 
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Notas técnicas: Os leitos bloqueados por motivos transitórios (características 

de outros pacientes que ocupam o mesmo quarto ou enfermaria, manutenção 

predial ou de mobiliário, falta transitória de pessoal) não devem ser 

considerados leitos desativados e sim leitos bloqueados, porque voltarão a 

ser leitos disponíveis tão logo se resolva o problema que deu origem ao 

bloqueio. 

Notas técnicas: Se o hospital não tem condição de manter certo número de 

leitos em 

funcionamento, esses leitos devem ser desativados, e essa informação deve ser 

atualizada no cadastro do hospital junto ao Ministério da Saúde. 

Leitos operacionais: 

São os leitos em utilização e os leitos passíveis de serem utilizados no momento 

do censo, ainda que estejam desocupados. 

Termos equivalentes: leitos disponíveis. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar operacional, leitos instalados, leitos 

desativados, leitos bloqueados. 

Notas técnicas: Inclui os leitos extras que estiverem sendo utilizados. 

Leitos bloqueados: 

Leitos que são habitualmente utilizados para internação, mas que no momento 

em que é realizado o censo não podem ser utilizados por qualquer razão 

(características de outros pacientes que ocupam o mesmo quarto ou enfermaria, 

manutenção predial ou de mobiliário, falta transitória de pessoal). 

Termos equivalentes: leitos indisponíveis, leitos interditados. 

Termos relacionados: leitos operacionais. 

Notas técnicas: A falta de roupa de cama limpa não deve ser considerado 

motivo de bloqueio de leito. 

Leito ocupado: 
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Leito que está sendo utilizado por um paciente. 

Termos relacionados: leito vago. 

Notas técnicas: Se um paciente está internado em um leito, porém se 

encontra temporariamente fora do mesmo, por exemplo para a realização de 

um exame ou procedimento cirúrgico, o leito é considerado ocupado, desde 

que o paciente vá retornar para aquele leito após o término do procedimento. 

Notas técnicas: Um leito é considerado ocupado até a saída efetiva do 

paciente deste leito. 

Leito vago: 

Leito que está em condições de ser ocupado, mas que não está sendo utilizado 

por um paciente no momento do censo. 

Termos equivalentes: leito desocupado, leito disponível. 

Termos relacionados: leito ocupado. 

Notas técnicas: Os leitos extras desocupados não são considerados leitos 

vagos. 

Leitos extras: 

Camas ou macas que não são habitualmente utilizados para internação, mas 

que por qualquer razão são ativados, seja em áreas que habitualmente não 

seriam destinadas à internação, seja em áreas que passam a comportar mais 

leitos do que normalmente comportam, mesmo que esses leitos sejam 

disponibilizados em condições diferentes das habituais. 

Termos relacionados: capacidade hospitalar de emergência, capacidade 

hospitalar operacional. 

Notas técnicas: a utilização de leitos extras implica que a capacidade 

operacional da unidade onde se localizam os leitos extras está sendo 

aumentada. 

Leitos de isolamento: 
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Leitos de internação instalados em ambiente dotado de barreiras contra 

contaminação e destinados à internação de pacientes suspeitos ou portadores 

de doenças transmissíveis. 

Termos relacionados: leitos de isolamento reverso. 

Leitos de isolamento reverso: 

Leitos de internação instalados em ambiente dotado de barreiras contra 

contaminação e destinados à proteção de pacientes altamente susceptíveis a 

infecções, como os imunodeprimidos e grandes queimados. 

Termos relacionados: leitos de isolamento. 

Leitos de pré-parto: 

Leitos auxiliares localizados nas salas de pré-parto e que são utilizados pelas 

pacientes durante o trabalho de parto até o momento da realização do parto. 

Leitos de recuperação pós-cirúrgica e pós-anestésica: 

Leitos auxiliares destinados à prestação de cuidados pós-anestésicos ou pós-

cirúrgicos imediatos a pacientes egressos do bloco cirúrgico e que são utilizados 

por esses pacientes até que eles tenham condições de serem liberados para o 

leito de internação. 

Leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI): 

Leitos destinados ao tratamento de paciente graves e de risco que exigem 

assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de equipamentos e 

recursos humanos especializados. 

Termos relacionados: leitos de unidade de tratamento semi-intensivo. 

Leitos de unidade de tratamento semi-intensivo: 

Leitos destinados à internação de pacientes que não necessitam de cuidados 

intensivos, mas que ainda requerem atenção especial diferenciada da adotada 

na unidade de internação. 

Termos relacionados: leitos de unidade de tratamento intensivo. 
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Leito especializado: 

Leito hospitalar destinado a acomodar pacientes de determinada 

especialidade médica. 

Termos relacionados: leito indiferenciado. 

Leito indiferenciado: 

Leito hospitalar destinado a acomodar pacientes de qualquer especialidade 

médica. 

Termos equivalentes: leito não especializado 

Termos relacionados: leito especializado. 

Leito de longa permanência: 

Leito hospitalar cuja duração média de internação é maior ou igual a 30 (trinta) 

dias. 

Notas técnicas: A definição de leitos de curta permanência como aqueles em 

que a média de internação é menor que 30 dias foi excluída por acreditarmos 

que tal definição estaria em desacordo com as políticas de redução de média 

de permanência definidas pelo Ministério da Saúde. 

Alojamento conjunto: 

Modalidade de acomodação em que o recém-nascido sadio permanece 

alojado em berço contíguo ao leito da mãe, 24 horas por dia, até a saída da 

mãe do hospital. 

Termos relacionados: berço de recém-nascido em alojamento conjunto, leito de 

observação em berçário. 

Berço de recém-nascido em alojamento conjunto: 

Berço destinado ao recém-nascido sadio em regime de alojamento conjunto e 

localizado junto ao leito da mãe. 
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Termos relacionados: alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido 

sadio. 

Notas técnicas: Não são contabilizados como leitos hospitalares de 

internação. 

Leito de berçário para recém-nascido sadio: 

Berço destinado ao recém-nascido sadio e localizado em berçário, longe do 

leito da mãe. 

Termos relacionados: alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 

alojamento conjunto. 

Notas técnicas: Não são contabilizados como leitos hospitalares de 

internação. 

Leito de observação em berçário: 

Berço auxiliar para observação das primeiras horas de vida do recém-nascido, 

por um período 

máximo de 24 horas, até que ele seja liberado para o berço do alojamento 

conjunto ou leito de berçário para recém-nascido sadio ou então internado em 

um leito de internação em berçário. 

Termos relacionados: alojamento conjunto, berço de recém-nascido em 

alojamento conjunto, leito de berçário para recém-nascido sadio, leito de 

internação em berçário. 

Notas técnicas: A partir de 24 horas de permanência do recém-nascido em 

berço que não seja o berço de recém-nascido em alojamento conjunto ou o 

leito de berçário para recém-nascido sadio, esse berço deve ser considerado 

um leito extra de internação em berçário. 

Leito de internação em berçário: 

Berço destinado a alojar recém-nascidos prematuros ou que apresentem 

patologias que necessite de tratamento hospitalar. 
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Termos relacionados: leito de observação em berçário. 

Notas técnicas: A situação do recém-nascido é uma situação singular dentre 

os pacientes de um hospital. O recém-nascido normal não é formalmente 

internado e portanto não é formalmente um paciente hospitalar. Por outro 

lado, o recém-nascido patológico é internado e às vezes passa um longo 

período dentro do hospital. As normas específicas de internação de recém-

nascidos podem variar de hospital para hospital. 

Leito infantil: 

Leito de internação destinado à internação de crianças enfermas, até o limite 

de idade definido pelo hospital. 

Notas técnicas: o limite de idade para internação em leitos infantis pode 

variar de hospital para hospital. 

Medidas hospitalares 

Dia hospitalar: 

É o período de 24 horas compreendido entre dois censos hospitalares 

consecutivos. 

Termos relacionados: censo hospitalar diário 

Notas técnicas: Em um hospital específico, o horário de fechamento do censo 

deve ser o mesmo todos os dias e em todas as unidades do hospital, embora o 

horário de fechamento do censo possa variar de hospital para hospital. Para 

garantir maior confiabilidade do censo, os hospitais devem fechar o censo 

hospitalar diário no horário que for mais adequado para as rotinas do hospital, 

desde que respeitando rigorosamente o mesmo horário de fechamento todos os 

dias para aquele hospital. 

Leito-dia 

Unidade de medida que representa a disponibilidade de um leito hospitalar de 

internação por um dia hospitalar. 
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Termos relacionados: leito hospitalar de internação, dia hospitalar 

Notas técnicas: Os leitos-dia correspondem aos leitos operacionais ou 

disponíveis, aí incluídos os leitos extras com pacientes internados, o que 

significa que o número de leitos-dia pode variar de um dia para outro de 

acordo com o bloqueio e desbloqueio de leitos e com a utilização de leitos 

extras. 

Variação gramatical: leitos-dia. 

Paciente-dia 

Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente 

internado durante um dia hospitalar. 

Notas técnicas: O dia da saída só será computado se a saída do paciente 

ocorrer no mesmo dia da internação. 

Variação gramatical: pacientes-dia. 

Leito-hora 

Unidade de medida que representa a disponibilidade de um leito hospitalar de 

observação por uma hora. 

Variação gramatical: leitos-hora. 

Paciente-hora 

Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente em 

observação durante uma hora. 

Variação gramatical: pacientes-hora. 

Notas técnicas: As definições de leito-hora e paciente-hora foram incluídas 

para permitir avaliações da utilização dos leitos hospitalares de observação 

ou auxiliares em hospitais que tenham um volume considerável de 

atendimentos prestados nesse tipo de leito e que queiram fazer esse tipo de 

avaliação. 
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Capacidade hospitalar planejada 

É a capacidade total de leitos do hospital, levando-se em conta a área física 

destinada à internação e de acordo com a legislação em vigor, mesmo que 

parte destes leitos esteja desativada por qualquer 

razão. 

Termos equivalentes: capacidade hospitalar institucional, capacidade hospitalar 

total. 

Termos relacionados: leitos planejados, capacidade hospitalar instalada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Capacidade hospitalar instalada 

É a capacidade dos leitos que são habitualmente utilizados para internação, 

mesmo que alguns deles eventualmente não possam ser utilizados por um certo 

período, por qualquer razão. 

Termos relacionados: leitos instalados, capacidade hospitalar planejada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Notas técnicas: A capacidade hospitalar instalada deve corresponder ao 

número de leitos informados no cadastro do hospital junto ao Ministério da 

Saúde. 

2.3.8 - Capacidade hospitalar operacional 

É a capacidade dos leitos em utilização e dos leitos passíveis de serem utilizados 

no momento do censo, ainda que estejam desocupados. 

Termos relacionados: leitos operacionais, capacidade hospitalar planejada, 

capacidade hospitalar operacional. 

Notas técnicas: Os leitos extras desocupados não são fazem parte da 

capacidade hospitalar 

operacional. 
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Notas técnicas: as capacidades hospitalares auxiliares institucional, instalada 

e operacional podem ser definidas à semelhança das definições anteriores, 

quando for do interesse do hospital analisar essas informações para os leitos 

hospitalares de observação ou auxiliares. 

Capacidade hospitalar de emergência 

Somatória dos leitos que podem ser disponibilizados dentro de um hospital, em 

circunstâncias 

anormais ou de calamidade pública. 

Termos relacionados: leitos extras, capacidade hospitalar instalada, leitos 

instalados. 

Notas técnicas: esta medida corresponde à soma da capacidade instalada e 

do número de leitos extras que podem ser instalados, aí incluídos os leitos 

auxiliares reversíveis. 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES: 
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NÚCLEO SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

1. CAPÍTULO I 

1.1. Da natureza e finalidade 

1.1.1. Art. 1º Este regimento atende as normas instituídas pela ANVISA, 

autoridade regulamentar brasileira encarregada, entre outras responsabilidades, 

de acompanhar o desempenho de produtos da área da saúde quando são lançados 

no mercado e colocados à disposição do consumidor. Considerando o teor da 

Resolução RDC nº - 63 de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos 

de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde; considerando o 

teor da Resolução RDC nº 36 de 25 de julho de 2013, que institui ações para a 

segurança do paciente em serviço de saúde e dá outras providências. 

Considerando que desenvolve e opera por meio de processos seguros, revela 

responsabilidade e comprometimento com a segurança dos pacientes e 

colaboradores, com a ética profissional, com os procedimentos que realiza. 

Considerando que a Organização Nacional de Acreditação, visa a melhoria da 

qualidade da assistência à saúde. 

1.1.2. Art. 2º - O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) é uma 

instância colegiada, de natureza consultiva e deliberativa.  

1.1.3. Art. 3º - O NQSP tem por finalidade assessorar a Diretoria do Hospital, 

estabelecendo políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura 

hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, por meio do planejamento, 

desenvolvimento, controle e avaliação de programas, que visem garantir a 

qualidade dos processos assistenciais do Hospital. 

1.1.4. Art. 4º As boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são 

componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são 

ofertados com padrões de qualidade adequados. 
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1.1.5. Art. 5º Para efeitos deste regimento a cultura da segurança é o conjunto de 

valores, 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.  

1.1.6. Art. 6º Considerar-se dano o comprometimento da estrutura ou função do 

corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, 

incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.  

1.1.7. Art. 7º  Evento adverso: incidente que resulta em dano à saúde. 

1.1.8. Art. 8º Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou 

resultou, em dano desnecessário à saúde.  

1.1.9. Art. 9º O Núcleo de Segurança do Paciente visa a totalidade das ações 

sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos 

padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem, contribuindo na 

elaboração e na avaliação das barreiras dos riscos da organização, bem como a 

elaboração de relatórios que apontem falhas e oportunidades de melhorias dos 

processos. 

1.1.10. Art. 10º O Núcleo de Segurança do Paciente é a instância do serviço 

de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 

segurança do paciente.  

1.1.11. Art. 11º A criação do PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE em 

serviços de saúde apontará as situações de risco e descreve as estratégias e ações 

definidas pelo serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a 

mitigação dos incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito 

do paciente no serviço de saúde. 

1.1.12. Art. 12º Define que a segurança do paciente é a redução, a um 

mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 

1.1.13. Art. 13º Conceitua-se serviço de saúde como sendo o estabelecimento 

destinado ao desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, proteção, 
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manutenção e recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de 

complexidade.   

2. CAPÍTULO II  

2.1. Do núcleo de segurança do paciente 

2.1.1. Art. 14º Este Núcleo de Segurança do Paciente, durante as ações de 

implantação e implementação e a manutenção obedecerá às seguintes normas: 

Resolução RDC nº - 63 de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos 

de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde; Resolução RDC nº 

36 de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em 

serviço de saúde e dá outras providências. 

3. CAPÍTULO III 

3.1. Da vigilância, do monitoramento e da notificação de eventos adversos 

3.1.1. Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo 

NQSP; 

3.1.2. Art. 10 A notificação dos eventos adversos (com dano grave), deve ser 

realizada mensalmente pelo NQSP, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente 

ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela 

Anvisa. 

3.1.3. Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito serão 

enviados para Comissão de óbito da Unidade, para investigação, com um prazo de 

dois dias uteis para retorno. Devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas 

a partir do ocorrido. 

4. CAPÍTULO IV 

4.1. Dos princípios e diretrizes 

4.1.1. Art.15º Princípios e diretrizes do NQSP: 

4.1.1.1. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, 

profissionais, e notificadores envolvidos em incidentes em saúde;  
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4.1.1.2. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos;  

4.1.1.3. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde;  

4.1.1.4. A disseminação sistemática da cultura de segurança;  

4.1.1.5. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;  

4.1.1.6. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde;  

4.1.1.7. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do 

paciente. 

4.1.2. Art. 16º Competências do Núcleo de Segurança do Paciente: 

4.1.2.1. Promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição;  

4.1.2.2. Analisar e avaliar as notificações sobre incidentes. 

4.1.2.3. Elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde; 

4.1.2.4. Avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde;  

4.1.2.5. Priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente 

determinados pelo Ministério da Saúde, ANVISA, e realizar o monitoramento dos 

respectivos indicadores, sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços 

do hospital;  

4.1.2.6.  Acompanhar o processo de notificação ao Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de 

saúde; 

4.1.2.7. Promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da 

cultura de segurança com foco no aprendizado e desenvolvimento institucional;  

4.1.2.8. Apoiar no desenvolvimento de estratégias de segurança do paciente. 
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5. CAPITULO V  

5.1. Dos deveres e responsabilidades 

5.1.1. Art. 17º Os membros do Núcleo devem exercer suas funções com celeridade 

seguindo os seguintes princípios:  

5.1.1.1. Proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes 

em saúde; 

5.1.1.2. Proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em 

incidentes em saúde: 

5.1.1.3. Proteção à identidade do notificador;  

5.1.1.4. Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos 

fatos;  

5.1.1.5. Foco nos processos durante na apuração dos fatos e no processo 

decisório.   

5.1.2. Art. 18º Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam 

surgir em função do exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão ser 

informados aos demais integrantes ao abrir o item de pauta.  

5.1.3. Art. 19º As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, 

ao menos até sua deliberação final, quando será decidida sua forma de 

encaminhamento. 

5.1.4. Parágrafo Único. Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se 

publicamente sobre quaisquer assuntos tratados neste fórum, cabendo ao Presidente 

do Núcleo o encaminhamento de assuntos a serem publicados para apreciação da 

Diretoria. 

6. CAPITULO VI 

6.1. Das atribuições  

6.1.1. Art. 20º Os membros do Núcleo têm por atribuições: 

6.1.1.1. Ao Presidente, atribuem-se: 
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6.1.1.1.1. Convocar e presidir as reuniões. 

6.1.1.1.2. Dirigir os trabalhos do NQSP. 

6.1.1.1.3. Representar o NQSP perante a Diretoria, setores e órgãos 

competentes. 

6.1.1.1.4. Assinar toda a documentação do NQSP. 

6.1.1.1.5. Delegar responsabilidades e atribuir tarefas para os membros do 

NQSP. 

6.2. Vice-presidente, atribuem-se: 

Auxiliar o presidente nas funções estabelecidas neste regimento, bem como 

substitui-lo em casos de indisponibilidade de comparecimento às reuniões 

ordinárias e/ou extraordinárias. 

6.2.1.1. Ao Secretário, atribuem-se: 

6.2.1.1.1. Preparar os materiais necessários para as reuniões; 

6.2.1.1.2. Comparecer às reuniões convocadas. 

6.2.1.1.3. Registrar em atas todas as reuniões do NQSP e colher as assinaturas 

dos participantes. 

6.2.1.1.4. Cuidar do controle e arquivo dos documentos do NQSP. 

6.2.1.1.5. Colaborar com os trabalhos do NQSP. 

6.2.1.2. Aos demais membros, atribuem-se: 

6.2.1.2.1. Comparecer às reuniões convocadas. 

6.2.1.2.2. Colaborar com os trabalhos do NQSP. 

6.2.1.2.3. Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente. 

6.2.1.2.4. Divulgar as atividades e objetivos do NQSP. 

7. CAPÍTULO VI  

7.1. Do mandato 
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7.1.1. Art. 21º O mandato dos membros do NQSP terá prazo indeterminado.  

7.1.2. Parágrafo Único. Independente da motivação sobre a destituição ou 

instituição de membros no NQSP, essa ocorrerá sob apreciação de todos os 

membros.  

8. CAPÍTULO VIII 

8.1. Das reuniões 

8.1.1. Art. 22º As reuniões do NQSP serão realizadas em caráter ordinário 

(semanalmente), conforme determinado em cronograma especifico.  

8.1.2. Art. 23º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente 

ou a pedido de qualquer membro do NQSP, de acordo com a urgência da matéria.   

8.1.3. Art. 24º Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta 

ser proposta por qualquer membro do NQSP. 

8.1.4. Art. 25º As reuniões serão realizadas com no mínimo quarenta por cento dos 

membros do NQSP.  

8.1.5. Art. 26º De cada reunião será lavrada ata, incluindo assuntos discutidos, 

decisões tomadas e lista de presença.  

8.1.6. Art. 27º Todos os membros deverão estar presentes pontualmente. Em caso 

de impossibilidade de comparecimento, deverá ser comunicada a ausência ao 

NQSP.  

8.1.7. Parágrafo único: Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da 

comissão, a seu critério, desde que não fira os princípios deste regimento, poderão 

realizar a reunião. 

8.1.8. Art. 28º As reuniões do NQSP serão contabilizadas dentro da carga horária 

de trabalho de cada membro.   

9. CAPÍTULO IV  

9.1. Das deliberações e recomendações 
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9.1.1. Art.29º As deliberações do NQSP serão tomadas em reunião por maioria 

absoluta do quórum mínimo de quarenta por cento.  

9.1.2. Parágrafo único. Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao 

Presidente do NQSP.  

10. CAPÍTULO XII  

10.1. Das disposições finais 

10.1.1. Art. 30º Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em 

parte, por proposta dos membros do núcleo, mediante aprovação em reunião 

convocada para esta finalidade. 

10.1.2. Art.31º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua 

aprovação e publicação. 
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SCIRAS 

 
CAPÍTULO I - DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPETÊNCIA 

Art. 1º- A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) 

por determinação do Regimento Interno é um órgão de assessoria da Diretoria Clínica e 

Administrativa, sendo de sua competência: 

1. Planejar, estudar e implementar ações de prevenção e controle de infecções hospitalares; 

2. Implementar e desenvolver a melhoria da qualidade dos serviços e da assistência prestada 

ao paciente; 

3. Notificar e investigar casos de doenças sob vigilância e agravos inusitados à saúde 

atendidos no Hospital e auxiliar na implementação de medidas de prevenção e controle das 

doenças de notificação compulsória de acordo com as normas do Centro de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria municipal da Saúde; 

4. Racionalizar o uso de antimicrobianos no Hospital; 

5. Promover educação continuada e treinamentos. 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

Art. 2º - A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) é 

composta por: 

1. Um Presidente indicado pelo Diretor Clínico; 

2. Um Secretário; 

3. Um Representante da Diretoria Administrativa; 

4. Um Representante da Farmácia; 

5. Um Representante do Laboratório de Microbiologia; 

6. Um Representante da Chefia de Enfermagem; 

7. Membros do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS). 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4031 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Art 3º - O núcleo executivo da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência 

à Saúde (CCIRAS) será formado por: 

1. Um médico com experiência comprovada em controle e prevenção de infecções 

hospitalares;  

2. Um enfermeiro com experiência em controle e prevenção de infecções hospitalares. 

§ 1. Compete à Diretoria Geral e Administrativa do Hospital indicar os profissionais que 

farão parte da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

§2. Compete à Diretoria Geral e Administrativa do Hospital oferecer condições adequadas 

de infraestrutura (local adequado, material de consumo e permanente) para o funcionamento 

da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

§ 3. O Presidente da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

terá mandato de 2 (dois) anos, sendo permitido a recondução. A indicação destes cargos 

ocorrerá no mês de janeiro dos anos pares. 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º- Do Presidente: 

1. Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde; 

2. Estabelecer o dia para as reuniões; 

3. Dirigir os trabalhos da Comissão; 

4. Assinar toda documentação relacionada à Comissão; 

5. Delegar responsabilidades e atribuir tarefas para os membros da Comissão. 

Art. 5º- Da secretária: 

1. Receber, registrar, distribuir, expedir e arquivar documentos e processos; 

2. Manter o arquivo em ordem; 

3. Auxiliar os membros da Comissão na aquisição, digitação e elaboração de documentos; 

4. Fazer as correspondências da Comissão. 
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Art. 6º- Do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

(Núcleo Executivo): 

Ao SCIRAS compete: 

1. Elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares; 

2. Implantar e manter um sistema de Vigilância Epidemiológica adequado às características 

do Hospital; 

3. Realizar investigação epidemiológica de surtos e implantar medidas de prevenção e 

controle; 

4. Propor e cooperar na elaboração, implementação e supervisão da aplicação de normas 

e rotinas técnico-administrativas visando à prevenção e o tratamento das infecções 

hospitalares; 

5. Aplicar medidas técnico-administrativas para controlar e prevenir a disseminação de 

microorganismos responsáveis por infecções hospitalares através de medidas de precauções/ 

isolamento; 

6. Participar da elaboração do formulário terapêutico do Hospital de modo a garantir que 

contenha os antimicrobianos necessários para o tratamento dos processos infecciosos dos 

pacientes do Hospital; 

7. Elaborar e implementar estratégias capazes de minimizar os riscos profissionais adquirir 

em microorganismos no ambiente hospitalar; 

8. Atuar junto com os diversos serviços do Hospital em programas de Educação Continuada; 

9. Promover uma base sistemática e integrada de análise e discussão, visando à melhoria da 

qualidade dos serviços, da assistência prestada ao paciente e a satisfação dos clientes; 

10. Desenvolver e aplicar diretrizes clínicas práticas, protocolos, de modo a maximizar a 

qualidade da assistência prestada, bem como contribuir na formação de profissionais, 

minimizando os custos e otimizando os recursos; 

11. Buscar ativamente os casos suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica e agravos 

inusitados à saúde atendidos no hospital (ambulatórios, enfermarias e pronto socorro) e 

notificá-los, a nível local, cumprindo os fluxos da Secretaria municipal de Saúde; 

12. Preencher os impressos próprios do Sistema de Vigilância Epidemiológica; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4033 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

13. Divulgar informações fornecidas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica sobre 

comportamento epidemiológico das doenças sob vigilância, ao corpo clínico do Hospital; 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 7º - A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde se reunirá, 

no mínimo, mensalmente, em sessões abertas, com a diretoria clínica e/ou administrativa do 

Hospital para discussão e promoção de ações para o cumprimento do Art. 1º. 

Art. 8º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Diretor Clínico ou pelo 

presidente, através de memorando protocolado. 

Art. 9º - A Comissão deverá participar de grupos de estudos, programas regionais e 

nacionais de controle e prevenção de infecção hospitalar, de desenvolvimento de qualidade 

e de vigilância de doenças de notificação compulsória. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10 - A qualquer tempo, por decisão da maioria dos seus membros, poderá ser alterado 

o presente Regimento. 

Art. 11- Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

 

APROVAÇÃO: 

Nome emissor:  

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Garantir o controle dos antimicrobianos a serem utilizados na instituição, bem 

como das condutas (guias terapêuticos e protocolos de tratamento). 

1.2. Promover  orientações para o uso racional de antimicrobianos terapêuticos 

e profiláticos, visando reduzir a ocorrência de incidentes relacionados ao uso de 

antimicrobianos (segurança do paciente) e minimizar custos, seleção microbiana e 

indução da resistência na Unidade. 

1.3. Promover o uso racional de antimicrobianos, de forma a minimizar custos, 

seleção microbiana e indução da resistência. 

1.4. Reduzir a ocorrência de incidentes relacionados ao uso de antimicrobianos 

(segurança do paciente). 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Este protocolo deverá ser aplicado nas diferentes áreas de atendimento 

ao usuário: Urgência/Emergência/Observação, Unidade de internação, UTI’s, 

e na necessidade do uso profilático sempre que necessário.  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. ATM: Antimicrobiano. 

3.2. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Relacionada à 

Assistência à Saúde 

3.4. CCIRAS: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Relacionada à 

Assistência à Saúde. 

3.5. Tratamento profilático: é o nome que deriva do termo profilaxia, a qual 

é de origem grega prophýlaxis e significa cautela. Deste modo, profilático é 

o mesmo que prevenir algum mal ou doença por meio de ações e tratamentos 

específicos. 

3.6. Tratamento terapêutico: o nome de terapêutica, por conseguinte, à 

especialidade médica encarregada dos meios para o tratamento de males e 

afecções com a finalidade de conseguir curar, tratar ou pelo menos minimizar 

os sintomas. 

4. RESPONSABILIDADE 
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4.1. A responsabilidade da aplicação deste “Protocolo do uso Racional de 

Antimicrobianos” é dos prescritores de antimicrobianos. A verificação à adesão e 

eficácia deste protocolo será realizada pela Farmácia e o Serviço de Controle de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde- SCIRAS. 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. Este protocolo não se aplica a pacientes que não estejam com diagnóstico 

clínico, laboratorial ou de imagem de infecção ou aqueles que não farão uso de 

antimicrobianos. Estes deverão ser excluídos do protocolo. 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1.  Após realizar a Prescrição médica, o médico prescritor/plantonista 

preencherá a solicitação de uso de antimicrobiano, contendo TODAS as informações 

necessárias, em DUAS vias. Obs: Cada antimcrobiano terá seu impresso preenchido; 

6.2. O profissional de Enfermagem/ auxiliar administrativo fará a entrega da 

ficha ao serviço de Farmácia, que realizará a conferência se está devidamente 

preenchida e libera as primeiras doses do antimicrobiano. Em caso de preenchimento 

incompleto a ficha será devolvida ao médico para adequação, o antimicrobiano não 

será liberado até o preenchimento correto da ficha; 

6.3.  Médico auditor realizará a avaliação diária de 3ª, 4 ª e as 6ª-feiras (dias  

úteis) das  fichas  de  solicitação  de antimicrobianos (2 vias) entregues no setor de 

farmácia hospitalar (central). 

6.4.  A farmácia fará a liberação dos antimicrobianos por até 72 horas até a 

avaliação do médico auditor, exceto os medicamentos de alto custo. Obs: Em caso de 

medicamentos de alto custo: Anfotericina, Daptomicina, Vancomicina, Teicoplamina, 

Polimixina B e Micafungina liberação somente será feita pelo Infectologista, que 

estará disponível por meios alcançáveis. 

6.5. Após análise da Ficha de Solicitação de ATM, assinalar o item USO 

AUTORIZADO ATÉ, definindo a data de uso ou assinalar o item USO NÃO 

AUTORIZADO, conforme a definição do caso, carimbar e assinar a Ficha de 

Solicitação; 

6.6.  Para as fichas que apresentem incoerências quanto à prescrição, dosagem, 

carimbo do médico solicitante ou justificativa para uso do ATM,  realizar  a  

observação  pertinente  na  Ficha  de Solicitação de Antimicrobiano, no subitem 
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Recomendações ao profissional solicitante e o antimicrobiano será bloqueado até a 

adequação da prescrição pelo médico prescritor/plantonista; 

6.7. Cabe ao médico prescritor/plantonista a atualização diária da prescrição 

médica, para que o de tempo uso de antimicrobiano seja coerente com o solicitado 

na ficha, se houver necessidade de prolongar o uso, o médico prescritor/plantonista 

deve preencher nova ficha de solicitação de antimicrobiano seguindo o mesmo fluxo, 

é imprescindível em prescrição médica conter o dia vigente/ dia de término; 

6.8.  Fazer o armazenamento das 2ª  vias  das  fichas  de  antimicrobianos,  após  

parecer  do  médico auditor  do  SCIRAS,  em  ordem  alfabética  nas  pastas  de  

consulta  (autorizadas  e  vencidas)  para  a equipe da farmácia, durante dispensação 

dos antimicrobianos para os setores; 

6.9. Providenciar o recolhimento das 1ª vias das fichas para registro de dados no 

livro do SCIRAS e devolução das mesmas ao prontuário do paciente com o parecer 

do auditor, para conhecimento do médico prescritor.  

6.10. Fazer o controle dos incidentes relacionados à Prescrição de ATM, conforme 

descrição a seguir, e encaminhar ao Núcleo de Segurança do Paciente: 

6.10.1. POSOLOGIA ERRADA 

6.10.2. DILUIÇÃO ERRADA 

6.10.3. TEMPO DE USO INADEQUADO 

6.10.4. APRESENTAÇÃO ERRADA 

6.10.5. NÃO JUSTIFICADO/INDICAÇÃO ERRADA 

6.10.6. DISCORDÂNCIA FICHA/PRESCRIÇÃO 

6.10.7. DOSE MAIOR 

6.10.8. DOSE MENOR 

6.10.9. NOME ATM (ESCRITA ERRADA) 

6.10.10. COBERTURA INADEQUAD 

6.10.11. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ERRADA 

6.10.12. ASSOCIAÇÃO INADEQUADA 

6.10.13. VELOCIDADE DE INFUSÃO 

6.10.14. AUSÊNCIA DE ASSINATURA PRESCRITOR 

6.10.15. NÃO SOLICITAÇÃO POR INFECTOLOGISTA* 

6.10.16. TOTAL DE OCORRÊNCIAS 
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6.10.17. TOTAL DEFICHAS AVALIADAS 

6.11 Obs: Antimicrobianos não padronizados pela instituição, devem 

primeiramente, ser avaliados pela comissão de farmácia terapêutica. Depois de 

padronizados, automaticamente serão inclusos na lista de antimicrobianos de uso 

restrito.  

6.12 O antimicrobiano Cefazolina/ Cefalotina está destinado apenas para o uso 

profilático em cirurgia. 

6.13 Indicações de antimicrobiano por patologia: 

6.13.1 Infecções de pele e parte moles 

Infecções de pele e parte moles 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Erisipela Strepto Penicilina cristalina 

500mg 6/6h por 5 -7 

dias 

Ou  

Cefalotina 1 g 6/6 h 

por 5 -7 dias 

Ceftriaxona 2 g 24/24 

h por 5 – 7 dias 

Celulite Stafilo Oxacilina 2g 4/4h por 

5-7 dias 

Vancomicina 1 g 12/12 

h por 5 -7 dias 

Sind. 

Fournier 

Clostridium Pen cristalina 3 milhões 

4/4 h + Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias  

Sind. 

Fournier 

Gram neg Ceftriaxona 2g 

24/24h por 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 

7 dias 

Fasciite 

necrotizante  

Strepto 

grupo A  

Pen cristalina 3 milhões 

4/4 h + Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias 

Fasciite 

necrotizante 

Strepto Vancomicina 1 g 

12/12 h por 5 -7 dias 
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Leishmaniose 

cutânea/ 

mucosa  

Leishmania Glucantime 15mg 

kg/dia 24/24h por 

20 dias (IM ou IV) 

Anfotericina B 

deoxicolato 0,5 – 1 mg/ 

kg dia ou em dias 

alternados até atingir a 

dose total de  

Forma cutânea: 1 a 1,5g  

Forma mucosa: 2,5 a 3g 

NÃO UNTRAPASSAR A 

DOSE DE 50MG/ DIA 

 

6.13.2 Infecções pulmonares 

Infecções pulmonares  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Pnm 

comunitária 

Pneumococo  

Moraxela 

influenza 

Amoxicilina 

500mg/clavulanato 

125mg 8/8 h + 

Claritromicina 

500mg 12/12 h 

por 5 – 7 dias 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias  

Pnm 

aspirativa 

 Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Clindamicina 

600mg 6/6 h por 7 

dias 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias 

 

Pnm 

hospitalar 

precoce 

 

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h por 5 – 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 

7 dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO 

(SPSE) 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

por 5 -7 dias 

 

  

 

Dpoc 

exacerbado 

 

Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Claritromicina 

Levofloxacino 750mg 

24/24 h por 5 – 7 dias  
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500mg 12/12 h 

por 5 – 7 dias 

Dpoc 

exacerbado 

hospitalar  

Pseudomonas 

Klebsielaspp 

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h por 5 – 7 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 7 

dias  

Pneumonite 

viral  

H1N1 Olsetamivir 75 mg 

12/12 h por 5 dias 

 

Tuberculose 

pulmonar  

M. 

tuberculoses 

RIPE 4 cp> 45 kg 

em jejum por 6 

meses 

 

 

6.13.3 Infecções trato urinário 

Infecções trato urinário  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Bacteriúria 

assintomática 

(procedimento 

em rins ou vias 

urinarias) 

 Ceftrixona 2g 

24/24 h por 5 

dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 

Bacteriúria 

assintomática 

gestante  

 Cefalexina 

500mg 6/6 h por 

5 dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 

Itu baixa 

comunitária 

Cistite 

Cândida  Fluconazol 

200mg24/24h 

14 dias  

Anfotericina B deoxicolato 0,5 

mg/ kg dia por 14 dias   

NÃO UNTRAPASSAR A DOSE DE 

50MG/ DIA 

 Itu alta 

comunidade 

Pielinefrite   

Cândida  

 

Fluconazol 

400mg 24/24h 

14 dias  

Anfotericina B deoxicolato 0,5 

mg/ kg dia por 14 dias   

NÃO UNTRAPASSAR A DOSE DE 

50MG/ DIA 

Itu baixa 

comunitária 

Cistite 

 

Nitrofurantoina 

100mg 6/6h por 

5 dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 5 dias 
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Itu alta 

comunidade 

Pielinefrite   

 

Ceftrixona 2g 

24/24 h por 14 

dias 

Amoxicilina 500mg+ clavulanato 

125mg 8/8 h por 14 dias 

Itu alta 

associada 

SVD 

 

Cefepime 2g 

8/8h por 7- 10 

dias 

Ciprofloxacino 400mg 12/12h por 

7- 10 dias  

Abscesso 

renal  

 

Piperacilina + 

tazobactam 

4,5g 8/8 h por 

10-14 dias 

Meropenem 1g 8/8h por 10-14 

dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO  

Vancomicina 1 g 12/12 h por 10-

14 dias 

 

 

6.13.4 Infecções sistema nervoso central 

Infecções sistema nervoso central  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Meningite 

< 1 mes 

 Ampicilina 75-100mg/kg + cefoxetina 75mg/kg 

6/6 h por 14 dias 

  

Meningite 

> 1 mes 

 Ceftriaxone 

(100mg/kg/d 

)2g 12/12 h 

por 14 dias 

Meropenem (40mg/kg) 2g 8/8h 

por 14 dias 

AVALIAR ASSOCIAÇÃO  

Vancomicina (15mg/kg) 750mg 

6/6 h por 14 dias 

 

Avaliar uso de corticoterapia 

Meningite 

viral  

Sem indicação  

Pôs 

cirúrgica ou 

trauma  

S. aureus ou 

coagulaseneg 

Vancomicina 

1g 12/12h+ 

ceftazidima 2g 
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8/8h por 14 

dias 

Encefalite 

viral  

Herpes vírus  Aciclovir 

10mg/kg 8/8h 

 

Abscesso 

cerebral  

 

Ceftriaxone 2g 

12/12h + 

oxacilina 2g 

4/4h + 

metronidazol 

500mg 8/8h 

por 4 – 8 

semanas 

Vancomicina 1g 12/12h+ 

ceftazidima 2g 8/8h por 4 -4 

semanas 

Meningite 

tuberculosa 

M. 

tuberculoses 

RIPE  

 

6.13.5 Infecções pé diabético e insuficiência venosa 

Infecções pé diabético e insuficiência venosa 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Comunitária  S. aureus  Cefalexina 1g 6/6h 

ou  

Amox 500 + clav125 

8/8 h ou  

Clindamicina 600 6/6h ou  

Bactrim 800mg 12/12h por 28 dias 

IRAS S. aureus 

Gram neg 

Enterobacter

ias  

Anaeróbios  

Ceftriaxona 2g 

24/24h + 

Clindamicina 600mg 

6/6 h por 28 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h por 28 dias 

 

 

6.13.6 Infecções Intra-abdominais 

Infecções Intra-abdominais  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4042 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Diverticulite   Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 h 

> 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  

 

Colecistite 

aguda ou 

colangites 

Enterobacterias 

+ enterococcus 

+ anaerobios 

Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 

h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  

Colangite 

Após 

manipulação 

da via  

Pseudomonas  Piperacilina 

+ 

tazobactam 

4,5g 8/8 h 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

 

Pancreatite 

aguda leve  

Sem indicação  

Pancreatite 

grave  

30% 

necrose 

em tomo 

Ceftriaxona 

2g ev 24/24 

h + 

metronidazol 

500mg 8/8 

h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h 

+ metronidazol 500mg 8/8 h > 

5 dias Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

 

 

6.13.7 Infecções Intra-abdmoninais 

Infecções Intra-abdominais  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 
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Diverticulite   Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h  

 

Colecistite aguda 

ou colangites 

Enterobacter

ias + 

enterococcus 

+ 

anaerobios 

Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h  

Colangite 

Após 

manipulação da 

via  

Pseudomona

s  

Piperacilina + 

tazobactam 4,5g 

8/8 h 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h 

 

Pancreatite 

aguda leve  

Sem indicação  

Pancreatite 

grave  

30

% 

necr

ose 

em 

tom

o 

Ceftriaxona 2g ev 

24/24 h + 

metronidazol 500mg 

8/8 h > 5 dias 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

metronidazol 500mg 8/8 h > 5 dias 

Meropenem 1g 8/8h + Vancomicina 1 g 

12/12 h 

 

 

6.13.8 Infecções óssea e articulações: osteomielite e artrite séptica 

Infecções óssea e articulações: osteomielite e artrite séptica 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Hematogênica 

aguda  

 Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

oxacilina 2g 

4/4h por 4 a 6 

semanas 

Ciprofloxacino 500mg 12/12h + 

clindamicina 600mg 6/6 por 4 a 

6 semanas 
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Crônica   Ciprofloxacino 

500mg 

12/12h + 

clindamicina 

600mg 6/6 

por 6 meses 

 

Pôs operatória  

 

Ciprofloxacino 

500mg 12/12h 

+ clindamicina 

600mg 6/6 por 

4 a 6 semanas 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h  

artrite aguda   Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

oxacilina 2g 

4/4h por 4 a 6 

semanas 

Meropenem 1g 8/8h + 

Vancomicina 1 g 12/12 h 

  

Artrite 

gonocócica 

gonococo Ceftriaxone 2g 

24/24h por 

14 dias 

 

 

6.13.9 Infecções  cardíacas 

Infecções  cardíacas 

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Endocardite 

válvula nativa  

Em pacientes 

sem doença 

aguda ou 

falha 

cardíaca, 

aguardar 

cultura 

Ceftriaxone 2g 

24/24h + 

Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h 

por 4 semanas   

Daptomicina 8mg/kg dia 

Modificar antibiótico orientado pelo 

resultado da hemocultura 

Endocardite em 

válvula protetica 

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h por 

4 semanas + 

gentamicina 1mg/kg 

8/8h por 6 semanas 
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6.13.10 Infecções da corrente sanguínea 

Infecções da corrente sanguínea  

 Germe Antibiótico 

1ª opção 

Alternativa 

Associada 

cateter venoso 

central   

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h + 

Piperacilina / 

tazobactam 4,5g 8/8 h 

 

Modificar antibiótico orientado pelo 

resultado da hemocultura 

Não assoaicada 

a cateter venoso  

 Vancomicina 15 – 

20mg/kg  12/12 h + 

Piperacilina / 

tazobactam 4,5g 8/8 h 

 

6.14 Antibioticoprofilaxia cirúrgica  

6.14.1 A padronização e utilização dos antimicrobianos em respectivos casos tem 

como objetivo diminuir a incidência de infecções, particularmente em ferida 

operatória. este antimicrobiano deve ser administrado de 0-60 min antes da incisão 

cirúrgica para garantir nível sérico adequado durante o ato cirúrgico. 

6.14.2 Um dos aspectos críticos da antibioticoprofilaxia cirúrgica e a escolha 

adequada, a dose adequada para o peso do paciente e a manutenção de níveis 

terapêuticos durante a cirurgia. A droga de escolha para unidade em sua maioria 

dos casos será a cefazolina e a dose devera se de 1g para < 70kg e 2g para >70 

kg. Na grande maioria dos casos a dose única será suficiente, contudo em cirurgias 

longas, repetir o atb a cada 4 horas de cirurgia e em caso de sangramento > de 1 

litro. A profilaxia não deve ser estendida por 24 horas a não ser em caso de uso de 

próteses. 

6.14.3 Cefazolina e a Primeira escolha, porém a escolha pode variar de acordo com 

procedimento cirúrgico e para pacientes com alergia a cefalosporinas substituímos 

cefazolina por clindamicina 900mg ou vancomicina 1g e a ceftriaxona por 

ciprofloxacino 400 mg iv. 

6.14.4 Em crianças a dose de cefazolina será de 25mg por kg de peso.  
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6.14.5 Atenção para o uso de doses maiores nos OBESOS > 120 Kg (3g cefazolina 

ou cefoxitina; 2,25g cefuroxima; 2g vancomicina; 2g ceftriaxona). Para pacientes 

com RISCO DE COLONIZAÇÃO por BACTÉRIAS RESISTENTES (internação prolongada, 

uso recente de antibióticos, etc.) sugerimos discutir a profilaxia com a CCIH. 

6.14.6  Antibioticoprofilaxia por tipo de cirurgia: 

6.14.6.1 Cirurgia do Aparelho digestivo 

Cirurgia aparelho digestivo  

 Antibióti

co 

Dose 

de 

induç

ão  

Intervalo Duração  

Intraoperat

ório 

Pós-

operat

ório 

Cirurgia esofagiana  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

DOSE 

UNICA 

Não 

indicad

o 

Intraopera

tório 

Cirurgia colorretais  Ceftriax

ona  

         + 

Metrinid

azol  

2g 

500

mg  

1g 

12/12h 

500mg 

6/6h 

1g 

12/1

2h 

500mg 

8/8h 

 

24 horas  

Hérnia  Cefazoli

na 

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

Não 

indicado  

Não 

indicad

o 

Dose unica  

Colecistectomiavideolap

aroscopica 

Não indicado 
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Colecistectomia 

viodeolaparoscopica 

complicada (> 60anos e 

ou inflamação aguda / 

obesidade /desnutrição 

/diabetes  

Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

1g 4/4h  Não 

indicad

o 

Intraopera

tório  

Colecistectomia aberta  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

1g 4/4h  Não 

indicad

o 

Intraopera

tório  

Apendicectomia  Não indicado profilaxia e sim tratamento 

Gastrostomia  Cefazoli

na   

1g 

para 

< 

70kg 

e 2g 

para 

>70 

kg,  

Não 

indicado  

Não 

indicad

o 

Dose unica 

 

6.14.6.2 Cirurgia ortopédica 

Cirurgia ortopédica   

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração  

Intraoperatóri

o 

Pós-

operatóri

o 

Cirurgia 

limpa 

(sem 

prótese)  

Cefazolina   1g para 

< 70kg 

e 2g 

para 

>70 kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h  24h 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4048 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Próteses: 

quadril, 

joelho, 

outras  

Obs.: checar 

urocultura e 

tratar, se 

necessário, 

no pré-

operatório 

Cefazolina   1g para 

< 70kg 

e 2g 

para 

>70 kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h  24h 

Manipulaçã

o de tecidos 

infectados 

por S. 

aureus em 

portadores 

de próteses 

ortopédicas 

Sens OXA – 

cefazolina 

2g  

2g EV 1g 4/4 h  

Não 

indicado  

 

Intraoperatóri

o 

Res OXA - 

vancomicin

a 1g EV 1g 

12/ 12 h 

1g EV  1g 12/ 12 h 

Revisão de 

artroplastia 

por 

suspeita de 

infecção 

Vancomicin

a + 

Ceftazidim

a  

15mg/K

g EV 

1g 12/12h 1g 

12/12h 

5 dias 

Reavalição 

após 

resultado 

da cultura 

2g EV 2g 8/8h 2g EV 

8/8h 

Cirurgia 

eletiva com 

implante ou 

manipulaçã

o óssea 

cefazolina  2g EV  1g 4/4h  1g 8/8h  24h 

Neuropatia

s 

compressiv

as cisto 

sinovial  

Sem indicação 

Fratura 

exposta 

grau 1  

Cefazolina 1g para 

< 70kg e 

2g para 

>70 kg,  

1g 4/4h  1g 8/8h 

 

48h-2 semanas  

(controverso) 

Gentamicin

a *+ 

240mg Não indicado, 

exceto se 

houver perda 

24h após 

1º dose: 
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Fratura 

exposta 

grau 2 e 3 

Clindamicin

a  

sanguínea > 1 

litro (repor 

80mg) 

3-5mg/kg 

d.u. 

IM/EV 

600mg 600mg 6/6h 600mg 

6/6h 

 

6.14.6.2.1 *Se o paciente tiver mais de 60 anos ou apresentar choque ou 

mioglobinúria, deverá ser utilizada clindamicina e ceftriaxona (2g seguidos de 1g a 

cada 12 horas). 

6.14.6.2.2 Alérgicos a beta-lactâmicos: vancomicina 1g EV 12/12h ou 

clindamicina 600mg EV 6/6 para cobertura de Gram-positivos; usar ciprofloxacino 

400mg EV 12/12h ou gentamicina 240mg EV 24/24h para cobertura de Gram-

negativos, se indicado. Cirurgias vídeoassistidas seguem a mesma recomendação. d.u. 

– dose única diária 

6.14.6.3 Cirurgia ginecológica   / obstétrica 

Cirurgia ginecológica   / obstétrica  

 Antibiótic

o 

Dose 

de 

induçã

o 

Intervalo Duração 

Intraoperatóri

o 

Pós-

operatóri

o 

Cesária (ao 

clamplear 

cordão) 

Cefazolin

a   

2 g Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Histerectomia 

abdominal 

/Vaginal  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Colpoperineoplasti

a 

Sling 

Uretrocistopexia 

Cistocele 

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Laqueadura vídeo  Não indicado  
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Curetagem  Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Ooforectomia 

(laparoscópica) 

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Conizacao Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Cirurgia de mama  

Nodulectomia 

Quadrantectomia 

mastectomia  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única  Não 

indicado  

Não 

indicad

o  

Parto vagina  Não indicado   

Parto vaginal com 

dequitação manual 

ou manipulação 

intrauterina  

Cefazolin

a   

1-2g  Dose única Não 

indicado  

Não 

indicado 

Inserção DIU 

Histeroscopia 

Biopsia endométrio  

Laparoscopia  

Não indicado  

 

6.14.6.4 Cirurgia Plástica 

Cirurgia plástica  

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração 

Dose pré 

op 

Pôs 

operatório 

Sindactilia Cefazolina   1-2 g Dose 

única 

Não 

indicado  

Não 

indicado  

Dermolipomectomia 

Blefaroplastia 

Cefazolina   1-2g  Dose 

única  

Não 

indicado  

Não 

indicado  
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Otoplastia 

 

6.14.6.5 Cirurgia Urológica 

Cirurgia Urológica   

 Antibiótico Dose de 

indução 

Intervalo Duração 

Dose 

pré op 

Pôs 

operatório 

Cirurgia limpas  

Orquectomia 

Orquipexia 

Postectomia 

Vasectomia  

Varicocelectomia 

Não indicado  

Prostatectomia 

transuretral ou 

aberta  

Cefazolina  

ou 

Ciprofloxacino 

(em caso de 

internação 

previa ou 

biopsia de 

próstata) 

2g 

400mg 

 

 

Dose 

única  

1g 8/8h  

400 mg 

12/12h   

24h 

24h  

Cirurgia com 

manipulação 

colón  

Metronidazol  

+ 

Ciprofloxacino 

500mg  

400mg  

  

Dose 

única 

12/12h 

12/12h 

 

24h  

 

6.14.6.6 Cirurgia Proctológica 

Cirurgia proctologica 

 Antibiótico Alternativa Dose pré 

op 

Intervalo Duração 

Pôs operatório 

Fistulectomia 

Fissurectomia 

Sem indicação  
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Hemorroidectomia 

Esfinterectonmia 

Esfinterplastia 

 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

8. EPI 

Não se aplica. 

9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

9.1. Regimento Interno do CCIRAS. 

9.2. Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso 

de Antimicrobianos em Serviços de Saúde. ANVISA, 2017. 

10. REGISTROS 

10.1. FOR.SCIRAS.006 Ficha de Solicitação de Antimicrobianos 

11. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. NC: Preenchimento inadequado dos itens do protocolo 

11.2. Ação: Treinamento sobre como gerir o protocolo. 

12. INDICADORES DE DESEMPENHO 

12.1. Adesão a aplicação do Protocolo: 

12.1.1. Fórmula: antibióticos prescritos de acordo com o protocolo na 

unidade de internação/número de antibiótico prescrito na unidade de 

Internação *100 

13. ANEXOS 

13.1. Fluxograma 
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13.2. Lista de Antimicrobianos que necessitam de Ficha de solicitação SCIRAS 

em 2 vias 

LISTA DE ANTIMICROBIANOS QUE NECESSITAM DE FICHA DE SOLICITAÇÃO 

SCIRAS EM 2 VIAS 

• ACICLOVIR PÓ LIOFILIZÁVEL 250 MG FRS. 

• AMICACINA SOL. INJ. 250 MG/ML AMP 2 ML 

• ANFOTERICINA B, DESOXICOLATO PÓ/ SOL INJ. 50 MG 

• CEFEPIME PÓ P/SOL INJ. 1G 

• CEFTAZIDIMA PÓ P/SOL. INJ. 1G 

• CIPROFLOXACINO SOL. P/INFUSÃO 2MG/ML/200ML 

• CLINDAMICINA SOL. INJ. 150 MG/ML AMP. 4ML 

• FLUCONAZOL SOL. P/INFUSÃO 200MG/100ML 

• FLUCONAZOL COMP 150MG 

• GENTAMICINA SOL. INJ.40 MG/ML AMP.2 ML 

• IMIPENEM+ CILASTINA SOL . INJ. 500+500MG F/A 

• LEVOFLOXACINO SOL.INJ.500MG, BOLSA 100 ML 

• LINEZOLIDA SOL. INJ 2MG/ML BOLSA C/ 300ML 

• MEROPENEM PÓ P/ SOL. INJ. 1G 

• METRONIZADOL SOL. INJ. 500 MG/BLSA C/100 ML 

• METRONIDAZOL COMP 500MG 

• *MICAFUNGINA100MG – FA PÓ P/ SOL. INJ. 100 MG - FA 

• OXACILINA PÓ P/ SOL INJ. 500 MG 

• PIPERACICLINA + TAZOBACTAM PÓ P/ SOL INJ. 4 MG+0,5 MG F/A 

• POLIMIXINA B PÓ P/ SOL INJ. 500.000 UI F/A 

1. VANCOMICINA PÓ P/ SOL INJ. 500MG F/A 

Atenção: As doses iniciais dos antimicrobianos serão liberadas pelo setor de 

farmácia por um período máximo de 72 h (à exceção da MICAFINGINA). Após o 

mesmo seguiremos a devolução reportada no formulário do SCIRAS ao prontuário 

do paciente 
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14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O  

  
 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º 
aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 

 

Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 

 

  

*Autorização prévia do Infectologista 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prevenir infecção de trato urinário associada ao uso de Cateter vesical de 

demora (ITU-CVD). 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas as unidades de Internação onde houver 

pacientes com indicação para o cateterismo vesical de demora. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

3.2. ITU – Infecção do Trato Urinário. 

3.3. CVD – Cateter Vesical de Demora. 

3.4. SVD – Sonda Vesical de Demora. 

3.5. Infecções do trato urinário relacionada à Assistência à Saúde (ITU-RAS): 

Qualquer infecção do trato urinário relacionada a procedimento urológico, 

podendo ser associada ou não ao uso de cateter vesical de demora. 

3.6. ITU Relacionada à Assistência à Saúde Associada a Cateter vesical. (ITU-

AC): Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de 

cateter vesical de demora instalado por um período maior que dois dias calendário 

(sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o 

paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia 

anterior. 

4. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais que estão ligados à 

assistência aos pacientes e de certa forma manipulam o cateter vesical de demora, 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Médicos. 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de Cateter vesical 

de demora e pacientes em uso de cateterismo vesical intermitente. 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Cateterismo vesical de demora, ações do Enfermeiro: 
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6.1.1. Confirmar o nome do paciente e verificar a identificação do paciente; 

6.1.2. Confirmar a indicação e calibre do cateter vesical; 

6.1.3. Verificar suprimentos: xilocaína gel a 2% - tubo novo, seringa de 10ml, água 

destilada, clorexidina degermante, clorexidina aquosa, soro fisiológico, sistema 

coletor fechado, gaze, compressa, luva estéril e de procedimento, bandeja de 

cateterismo vesical; 

6.1.4. Higienizar as mãos com água e sabão; 

6.1.5. Higienizar previamente da região periuretral com clorexidina degermante 

(uso de luvas de procedimento e capote não estéreis); 

6.1.6. Higienizar de forma antisséptica das mãos com clorexidina degermante 2%; 

6.1.7. Paramentar com touca, máscara, óculos de proteção, capote (não há 

necessidade de ser estéril) e luvas estéril; 

6.1.8. Montar o sistema antes de passar a sonda (conectar a sonda a sistema de 

drenagem). Testar a sonda. 

6.1.9. Realizar antissepsia da região periuretral com clorexidina aquosa; 

6.1.10. Utilizar do campo fenestrado; 

6.1.11. Inserir cateter utilizando técnica asséptica; 

6.1.12. Fixar do cateter corretamente (hipogástrio no sexo masculino/ raiz da coxa 

sexo feminino); 

6.1.13. Registrar em prontuário da passagem da sonda; 

6.1.14. O Enfermeiro ou técnico em Enfermagem realizará o preenchimento do 

Check List para Inserção de Sonda Vesical de Demora, com as variáveis C para 

conforme e NC para não conforme em cada ação citada à cima. 

6.2. BUNDLE DE MONITORAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ITU, ações da Equipe 

de Enfermagem: 

6.2.1. Check list de ações que a equipe de enfermagem fará a este paciente em 

uso de Sonda Vesical de Demora, o enfermeiro avaliará diariamente cada item e 

preencher o Bundle de acordo com cada ação a ser realizada, as variáveis C para 

conforme e NC para não conforme em cada ação; 

6.2.2. Sistema coletor de urina (fechado sem violação, sem presença de 

vazamentos, mau funcionamento do clipe de fechamento do tubo coletor ou 

relatos de desconexões); 

6.2.3. Higiene perineal e do meato uretral uma vez ao dia e/ou após cada 

evacuação; 
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6.2.4. Sistema coletor mantido abaixo do nível da bexiga do paciente e 10 cm 

distante do chão; 

6.2.5. Esvaziamento correto do sistema coletor quando estiver com 2/3 da sua 

capacidade sem que o tubo de drenagem tenha contato com recipiente coletor; 

6.2.6. Higienização das mãos antes e após tocar o sistema de drenagem; 

6.2.7. Manutenção do fluxo de urina livre evitando dobras e acotovelamentos do 

sistema de drenagem; 

6.2.8. Necessidade de manter a sonda. 

6.3. RECOMENDAÇÕES 

6.3.1. Em caso de admissão de paciente que já venha em uso da SVD, trocar todo 

o sistema (sonda e saco coletor) no momento da admissão. 

6.3.2. Avaliar diariamente o paciente em uso de SVD.  

6.3.3. Não é indicado troca programada da SVD, sendo indicada apenas quando, 

após avaliação, houver necessidade. 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

8. EPI 

8.1.Touca; 

8.2. Máscara; 

8.3. Óculos de proteção; 

8.4. Capote; 

8.5. Luvas de procedimento e luvas estéril. 

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

9.1. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Série Segurança do Paciente e 

Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília – DF. 2017.  

REGISTROS 

10.1. FOR.213.SCIRAS CHECKLIST PARA INSERÇÃO DE SVD REV.001 

10.2. FOR.229.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO ASSOCIADA A SONDA 

VESICAL DE DEMORA (SVD) REV.002 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4059 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

11.1. Não conforme: O não preenchimento do Check List/ Bundle e/ou ações 

propostas não realizadas, sendo preenchidas com o termo NC (não conforme). 

12.1. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente 

possível. Caso algum item do check List de inserção estiver NC (não conforme), 

quem estiver preenchendo deverá sinalizar verbalmente ao enfermeiro para que 

haja adequação. Já no preenchimento do Bundle caso o enfermeiro perceba algum 

item não conforme, alertar a equipe de enfermagem para proceder com as ações 

o quanto antes. 

11. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Taxa de Utilização de Sonda Vesical de Demora; 

12.2. Densidade de Incidência de Infecção de Trato Urinário; 

12.3. Adesão ao Bundle de Prevenção de Infecção Associada à Sonda Vesical de 

Demora (SVD). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções 

relacionadas a assistência à saúde (IRAS). Tem grande potencial preventivo e está 

relacionada à cateterização vesical na maioria dos casos, assim, faz-se necessário 

o cumprimento desse protocolo para garantir o controle da ocorrência de 

infecções. 

12. ANEXO 

13. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

14. APROVAÇÃO: 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 
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Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prevenir a infecção Primária de Corrente Sanguínea associada a Acesso Venoso 

Central. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas as unidades de Internação onde houver 

pacientes em uso de Acesso Venoso Central. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

3.2. CVC – Cateter Venoso Central. 

3.3. IPCS – Infecção Primária de Corrente Sanguínea. 

3.4. Cateter central: cateter utilizado para infusão, coleta de amostra sanguínea 

ou monitoramento hemodinâmico, cuja terminação está posicionada próxima ao 

coração ou em um grande vaso. São considerados grandes vasos: aorta, artéria 

pulmonar, veias cavas, veias braquicefálicas, veias jugulares internas, veias 

subclávias, veias ilíacas externa e comum, veias femorais e, em neonatos, cateter 

umbilical venoso ou arterial. 

3.5. Infusão: introdução de uma solução no vaso sanguíneo, através do lúmen de 

um cateter. Inclui infusão contínua (fluidos nutricionais ou medicamentos) ou 

infusão intermitente (flushing, administração de antimicrobianos, transfusão de 

hemoderivados ou hemodiálise). 

3.6. Cateter umbilical: dispositivo vascular central inserido através da artéria ou 

veia umbilical em neonatos. Cateter central temporário: cateter não tunelizado e 

não implantado, originalmente destinado a terapias infusionais de curta duração. 

3.7. Cateter central de longa permanência: inclui cateteres tunelizados (como 

alguns cateteres para diálise, quimioterapia e nutrição) e cateteres totalmente 

implantados (como os  ports). 
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3.8. Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter central: 

infecção da corrente sanguínea em pacientes em uso de cateter central por um 

período maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do 

dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou 

este foi removido no dia anterior. 

3.9. Período de janela da infecção: período de 7 dias durante os quais são 

identificados todos os elementos (sinais, sintomas, resultados de exames de 

imagens e/ou laboratoriais) necessários para a definição da infecção. Para a 

identificação do período de janela da IPCSL deve-se considerar três dias antes e 

três dias depois da data da primeira hemocultura positiva. 

3.10. IPCS laboratorialmente confirmada associada a cateter central: Pelo critério 

1: paciente acima de 28 dias com agente patogênico identificado em uma ou mais 

hemoculturas e que o microrganismo identificado não está relacionado a outro foco 

infeccioso. Critério 2: Paciente > 1 ano apresenta pelo menos um dos seguintes 

sinais ou sintomas: Febre (>38°C); Calafrios; Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 

mmHg) e duas ou mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos no mesmo 

dia ou no máximo no dia seguinte, positivas para agentes contaminantes de pele: 

Corynebacterium spp. (exclui C. diphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), 

Propionibacterium spp., Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus do 

grupo viridans, Aerococcus spp. e Micrococcus spp. E que o microrganismo 

identificado não esteja relacionado a outro foco infeccioso. Critério 3: Crianças > 

28 dias e ≤ 1ano apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: Febre 

(>38°C); Hipotermia (<36°C); Apneia; Bradicardia e duas ou mais hemoculturas, 

coletadas em momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, 

positivas para agentes contaminantes de pele: Corynebacterium spp. (exclui C. 

diphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), Propionibacterium spp., 

Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus do grupo viridans, Aerococcus 

spp. e Micrococcus spp. E O microrganismo identificado não está relacionado a 

outro foco infeccioso. 

4. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais que estão ligados à 

assistência aos pacientes e que de certa forma manipulam o Cateter Venoso 
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Central (CVC): Médicos que realizarão a inserção do cateter, Enfermeiros que farão 

curativos e preenchimento do Bundle e os Técnicos em Enfermagem que 

manipularão o cateter, realizando as ações de prevenção de Infecção Primária de 

corrente sanguínea (IPCS). 

5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de Cateter Venoso 

Central. 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Monitorar a inserção do CVC 

6.1.1. Verificar suprimentos e equipamentos montados (bandeja de mayo, fronha, 

capote estéril, bandeja de CVC, campos amplos, luva estéril, clorexidina 

degermante, clorexidina alcoólica, gaze estéril, fio de sutura, seringa, agulhas, 

anestésico, água destilada, CVC, equipo, polifix e EPIs); 

6.1.2. Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2%; 

6.1.3. Paramentar completamente (touca, máscara e óculos protetor, capote e 

luvas estéreis); 

6.1.4. Confirmar o nome do paciente e verificar identificação da pulseira; 

6.1.5. Confirmar a indicação do cateter; 

6.1.6.. Definir o sítio de inserção; 

6.1.7. Preparar sítio de punção: Aplicar clorexidina alcoólica 0,5 % fazer 

movimento de vai e vem e aguardar secagem espontânea; 

6.1.8. Cobrir paciente com campo amplo estéril – Ex: uso de 3 campos: um campo 

grande que cubra a parte da cabeça aos pés na diagonal, deixando o ombro 

exposto, um pequeno cobrindo a cabeça e outro pequeno fechando um triângulo 

deixando a área de inserção exposta. Fixar os campos com pinça Backhaus; 

6.1.9. Realizar curativo em técnica asséptica com gaze estéril; 

6.1.10. Registrar em prontuário; 

6.1.11. Caso necessário, instituir medidas corretivas antes do início do 

procedimento de instalação do cateter. 

6.1.12. Relatar qualquer intercorrência no campo “observação. 

6.1.13. Em caso de sujidade visível no sítio de punção, aplicar clorexidina 

degermante 2%, enxaguar com SF 0,9% secar com compressa estéril. 

6.2. Preencher bundle de monitoramento para prevenção de IPCS após realizar as 

atividades a seguir. 
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6.2.1. Registrar a indicação de permanência do dispositivo; 

6.2.2. Higienizar as mãos e realizar a desinfecção das conexões, conectores e 

portas de adição de medicamentos com álcool a 70% por 5-15 segundos, antes do 

manuseio do cateter; 

6.2.3. Ao administrar medicação, trocar a agulha 40x12 (rosa) por uma 25x8 

(verde) ou 25x7 (cinza). 

6.2.4. Monitorar e avalizar se sítio de inserção apresenta ou não sinais flogísticos, 

registrar avaliação em prontuário; 

6.2.5. Realizar troca de curativo conforme cobertura; 

6.2.6. Manter via exclusiva para infusão de sangue, derivados ou nutrição 

parenteral; 

6.2.7. Trocar sistema de infusão a cada 96 horas e/ ou em caso de suspeita de 

choque pirogênico e presença de sangue visível aderido no interior do sistema. 

6.2.8. Observar o registro da troca (data e assinatura) nos equipos de infusão; 

6.2.9. Caso tenha cateter – Pressão arterial invasiva (PAI) = Troca de transdutores 

a cada 96 horas, junto com os acessórios e soluções para flush; 

7. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

8. EPI 

8.1. Touca; 

8.2. Máscara;  

8.3. Óculos de proteção; 

8.4. Capote; 

8.5. Luvas estéreis. 

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

9.1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Critérios Diagnósticos de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância  

Sanitária. Brasília: Anvisa, 2017. 

9.2. Programa Brasileiro de Segurança do Paciente. Protocolo Clínico: Prevenção 

de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada a Acesso Vascular Central - 

IPCS-AVC. 3ª Revisão Janeiro – 2018 Versão N° 0 Março 2012 

10. REGISTROS 
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10.1. FOR.223.SCIRAS FORMULÁRIO PARA INSERÇÃO DE CVC REV.001 

10.2. FOR.224.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO ASSOCIADA AO CATETER 

VENOSO CENTRAL (CVC) REV.001 

11. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não conforme: não preenchimento do Check List/ Bundle e/ou ações 

propostas não realizadas, sendo preenchidas com o termo NC (não conforme). 

11.2. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente 

possível. Caso algum item do check List de inserção estiver NC (não conforme), 

quem está preenchendo sinalizar verbalmente ao médico que fará a realização do 

procedimento para necessária adequação. Já no preenchimento do Bundle caso o 

enfermeiro perceba algum item não conforme, alertar a equipe de enfermagem 

para proceder com as ações o quanto antes. 

12. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Taxa de Utilização de CVC; 

12.2. Densidade de Incidência de IPCS; 

12.3. Adesão ao Bundle de Prevenção de IPCS 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. Não se aplica. 

14. ANEXO 

15. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
Itens revisados 

   

16. APROVAÇÃO: 

Nome do emissor: 

 

Nome do 1º 
aprovador: 

 

Nome do 2º aprovador: 
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Ass. do emissor 

 

Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Os Protocolos Operacionais Padrão – POP’s constituem importante ferramenta para 

organização do Serviço de Saúde  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..  

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. 

As equipes multiprofissionais configuram-se como equipes que 
atuam de forma integrada, que permite realizar discussões de 

casos clínicos; o atendimento compartilhado entre profissionais e 
possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos de 
forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também 
podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de 

prevenção e promoção da saúde. 

Os protocolos clínicos são apresentados de acordo com as características dos 

serviços implementados nas unidades assistenciais abaixo relacionadas: 
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3.3.7.1 FISIOTERAPIA 

 

1.  OBJETIVO: 

1.1. Uniformizar a rotina de avaliação inicial do paciente durante a primeira 

abordagem realizada pelo fisioterapeuta a fim de desenvolver um plano apropriado 

de tratamento.  

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Pronto Socorro/ Enfermarias/ Unidades de Terapia Intensiva/ Unidades   de 

recuperação e pós anestésica. 

3.  DEFINIÇÕES: 

3.1. Registrar no prontuário do paciente todos os aspectos da avaliação verificados 

na abordagem do paciente durante a admissão,  

3.2. Estabelecer o planejamento fisioterapêutico com os objetivos, conforme a 

avaliação do paciente. 

3.3. HDA: História da Doença Atual. 

3.4. HDP: História da Doença Pregressa. 

3.5. HF: História Familiar. 

3.6. FC: Frequência Cardíaca. 

3.7. FR: Frequência Respiratória. 

3.8. PA: Pressão Arterial. 

3.9. SpO2: Saturação Periférica de Oxigênio. 

3.10. VM: Ventilador Mecânico. 

3.11. SNE: Sonda Nasoenteral. 
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3.12. CVC: Cateter Venoso Central. 

3.13. PAI: Pressão Arterial Invasiva. 

3.14. TQT: Traqueostomia. 

3.15. TOT: Tubo Oro traqueal. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1. Higiene das mãos antes e após o procedimento de acordo com a 

normativa vigente. 

4.2. Procurar conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao 

primeiro contato com o paciente. Colher também a história da doença 

pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa, se possível; 

Analisar exame laboratoriais e exames de imagens antes do atendimento; 

4.3. Apresentar-se ao paciente e/ ou acompanhante informando seu nome 

profissão e o procedimento a ser realizado; 

Buscar o contato visual, auditivo e motor com o paciente para definir a graduação 

do nível de consciência (ECG – Escala de Coma de Glasgow ou RASS – Richmond 

Agitation Scale); 

4.4. Durante o primeiro contato com o (a) paciente, observar a monitorização do 

mesmo (a): (FC) frequência cardíaca, (FR) frequência respiratória, (PA) pressão 

arterial, (SpO2) saturação periférica de oxigênio, presença da sensação de dispneia 

e temperatura. 

4.5. Observar presença de equipamentos e dispositivos utilizados, ventilador 

mecânico (VM), bombas de infusão, máquina de hemodiálise, eletrocardiógrafo, 

sondas alimentares (SNE), cateter venoso central (CVC), pressão arterial invasiva 

(PAI), traqueostomia (TQT) ou tubo oro traqueal (TOT), máscaras; 

4.6. Despir e realizar a inspeção do paciente: padrão respiratório, coloração da 

pele, edemas, hematomas, colostomia, gastrostomia, ferida ou cicatrizes, fixadores 

ósseos externos, trações e outros; 

4.7. Realizar a ausculta pulmonar, avaliação da expansibilidade e a simetria 

torácica; 

4.8. Realizar a palpação do paciente: trofismo, temperatura, dor, edema (com ou 

sem sinal cacifo) e outros; 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4070 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

4.9. Avaliar a força muscular periférica através do Medical Research Council 

(MRC), caso o paciente esteja colaborativo. 

4.10. Avaliar o nível de dependência quanto à movimentação e graduar o nível de 

funcionalidade (hipoativo, ativo, inerte, dependente, semi dependente, independente) 

4.11. Caso o paciente esteja acordado e colaborativo solicitar movimentação ativa 

global a fim de avaliar funcionalidade, utilizando o Funcional Status Score For 

Intensive Care Unit (FSS-ICU). Ao contrário, realizar mobilização passiva para 

verificar eventuais limitações na amplitude articular. 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Prancheta; 

5.2. Ficha de Monitorização; 

5.3. Estetoscópio; 

5.4. Manuvacuômetro; 

5. EPI: 

6.1. Luvas  

6.2. Máscara 

6.3. Capote 

6.4. Touca 

6.5. Óculos de proteção 

6.  RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeutas 

7. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. No primeiro atendimento fisioterapêutico 

8. REGISTROS: 

   9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

  10.1. Não se aplica 

  11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
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  11.1. Não se aplica 

12. REFERÊNCIAS:  

12.1. Pryor, J. Fisioterapia para Problemas Respiratórios e cardíacos; Avaliação, Cap 

1, pag. 3-17, 2002, ed. Guanabara Koogan, São Paulo. 

12.2. Regenga, Marisa de Morais, Fisioterapia em Cardiologia, Cap 1, Fisioterapia  

na Unidade de Terapia Cardiológica, 2ª  edição, Ed. Gen, 2012. 12.3. Wilkins RL, 

Stoller, JK. Fundamentos da Fisioterapia Respiratória  de Egan. 7ª ed. São Paulo: 

Manole; 2000.   

  

 13. ANEXO: 

 13.1. Não se aplica 

14.   HISTÓRICO DE REVISÃO: 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
O ITENS REVISADOS 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Padronizar o procedimento de aspiração de secreções traqueais. 

2. APLICAÇÃO: 

• Unidades de terapia intensiva, emergência e enfermarias 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para retirar secreções de pacientes com vias aéreas artificiais (tubo 

orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia). Indicada na 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; 

coleta de secreções. 

3.2.   VM: Ventilação Mecânica. 

3.3.   EPI`S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

•   Higienizar as mãos; 

•   Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

•   Utilizar EPI´S; 

•   Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º; 

•   Explicar o procedimento ao paciente; 

•   Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

•   Instituir no ventilador 100% de FIO2 ou modo aspiração com o objetivo de elevar 
o conteúdo arterial de O2 antes do procedimento; 

• Abrir a embalagem da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador  (mantendo-a 
dentro do envóculo); 

•  Conectar a sonda de aspiração ao látex; 

• Higienizar as mãos com álcool em gel; 

• Calçar as luvas estéreis; 

• Retirar a sonda da embalagem com a mão dominante; 
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• Desconectar a traqueia deixando a extremidade distal suspensa, sem contato com 
o paciente ou roupa de cama do mesmo; 

• Pinçar o látex ou a sonda; 

• Avisar o paciente que irá iniciar o procedimento; 

• Introduzir a sonda de aspiração no tudo orotraqual, nasotraqueal ou traqueostomia 
ate a carina, elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração; 

• Realizar movimentos lentos e retirar lentamente a sonda, não ultrapassar 15 
segundos devido ao risco de hipoxemia; 

• Repetir o procedimento quantas vezes for necessário; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

• Higienizar as mãos após procedimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Uso de precaução padrão ou precaução específicas por contato, seguindo orientações 

do protocolo do SCIRAS; 

5.2. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

5.3. Aspirador de secreções; 

5.4. Látex 

5.5. Sonda de aspiração com o número de acordo com o paciente; 

5.6. Solução fisiológica ou agua destilada. 

6. EPI: 

6.1. Luva; 

6.2. Touca; 

6.3. Mascara; 

6.4. Óculos; 

6.5. Capote. 

7. RESPONSABILIDADE: 
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7.1. Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos. 

8. QUANDO EXECUTAR: 

• Executar o procedimento sempre que houver sinais de acumulo de secreções. 

9. REGISTROS: 

9.1.  FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional. 

9.2.  FOR.009.SAME Prescrição Médica. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante 
e após o procedimento; 

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

12. REFERENCIAS: 

12.1. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev Bras Ter 

Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas de 

remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: PROFISIO. Fisioterapia 

em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto ou 

fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. 

Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-

UFSC. Procedimento Operacional Padrão: POP Fisioterapia. 2014. Disponivel em 

Http://www.hu.ufsc.br/documentos/pop/fisioterapia/POP-Fisioterapia_HU-UFSC.pdf. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 
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15. APROVAÇÃO: 
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Nome 2° aprovador: 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Realizar diariamente busca ativa de pacientes que preencham critérios para 

o início do desmame da ventilação mecânica. 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Emergência, UTI, Centro Cirúrgico, RPA e em todos os setores onde houver 

pacientes em uso de ventilação mecânica. 

  

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Desmame ventilatório: Transição da ventilação artificial para a espontânea.  

3.2. Desmame difícil: Pacientes sem êxito no TRE (Testes de respiração 

espontânea) por duas vezes seguidas em 48 horas.  

3.3. Falência de desmame: Incapacidade de tolerar ventilação espontânea sem o 

suporte ventilador, ainda com o tubo alocado. 

3.4. Falência de extubação: Incapacidade de tolerar a remoção do tubo 

endotraqueal (ou a desconexão do ventilador, em traqueostomizados) e manter a 

ventilação espontânea, havendo necessidade de reintubação (ou reconexão em caso de 

traqueostomizados) dentro das primeiras 24 - 72 horas após extubação planejada. 

3.5. TRE: Teste de respiração espontânea; 

3.6. PSV: Ventilação por pressão de suporte; 

3.7. PEEP: Pressão expiratória positiva final; 

3.8. VMNI: Ventilação Mecânica não Invasiva; 

3.9. VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1.  Avaliar o paciente diariamente; 

4.2. Realizar a suspensão ou redução da sedação diária; 

4.3. Verificar a capacidade de ventilação espontânea visando à possibilidade da 

retirada da VM. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Material de aspiração (vide POP de aspiração) 
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5.2. Material para suporte de Oxigênio. 

5.3. Cortante 

5.4. Material para suporte de VMNI 

6. EPI: 

6.1. Jaleco; 

6.2. Capote; 

6.3. Touca; 

6.4. Máscara; 

6.5. Luvas; 

6.6. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADES: 

7.1. Médico, Fisioterapeuta e Equipe de Enfermagem 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Deve-se realizar diariamente a busca ativa de pacientes que preencham os 

critérios do Passo 1. Realizar teste de respiração espontânea conforme Passo 2 e logo 

após Passo 3 (teste de vazamento quantitativo). 

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1 Não se aplica. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Deve-se fazer busca ativa diária quanto à possibilidade de retirada da 

ventilação mecânica invasiva. A realização do teste de respiração espontânea (TRE) 

é o melhor método para avaliar a possibilidade de sucesso de desmame e de 

extubação. Por fim salientamos que o desmame da VMI é um processo multifatorial, 

que depende de muita atenção da equipe responsável pelo paciente e de uma 

abordagem multidisciplinar para maior probabilidade de sucesso. 

11.2. Indicações de TRE: Estabilidade hemodinâmica, parâmetros ventilatórios 

mínimos, recuperação da capacidade de troca, nível neurológico aceitável, normotermia, 

desordens metabólicas e/ou eletrolíticas resolvidas, balanço hídrico negativo. 
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11.3. Contraindicações para o TRE: Instabilidade hemodinâmica, eventos que levaram 

a ventilação mecânica ainda não controlados e realização no período noturno.  

11.4. Realização do TRE: Modo PSV PS: 7 cmH2o PEEP: 5 cmh2o, FiO2 de até 40%. 

11.5. Diagnóstico de falência: Instabilidade hemodinâmica, batimento de asas de 

nariz, uso de musculatura acessória, padrão ventilatório invertido e assincronias. 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). VENUTI Curso de 

ventilação mecânica em UTI. São Paulo: AMIB, 2017-2018. 

12.2. Azevedo LCP, Taniguchi LU, Ladeira JP. Medicina Intensiva: Abordagem 

prática. São Paulo: Manole, 2015 

12.3. Associação de Medicina Intensiva Brasileira-AMIB e Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e tisiologia-SBPT. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. São 

Paulo:2013. 

12.4. PIRES, C. Manual de Terapia Intensiva. São Paulo: Elsevier, 2019. 

13.   ANEXOS: 

13.1 Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

Revisão 

Nº da 

revisão 
O ITENS REVISADOS 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor 

 

Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO: 

1.1. Promover mobilização o mais precoce possível, a fim de minimizar complicações 

relacionadas as doenças críticas. 

1.2. Prevenir efeitos da imobilidade no leito. 

1.3. Auxiliar no processo de recuperação e diminuição no tempo de ventilação 

mecânica e estadia no ambiente hospitalar, reduzindo custos, diminuído mortalidade 

e melhorando qualidade de sobrevida do paciente. 

1.4. Manter melhorar desempenho muscular 

1.5. Favorecer funcionalidade 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidades de terapia intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O declínio de mobilidade pode ser definido como a redução parcial ou total da 

capacidade de realizar atividades do dia a dia, como transferências no leito, do leito 

para cadeira e locomoção, por exemplo.  

3.2. O entendimento dessas alterações tem relevância para os profissionais de 

saúde, pelas possíveis complicações advindas da inatividade e pela possibilidade de 

realização de intervenções preventivas para minimizar sua ocorrência sobre os 

sistemas relacionados ao movimento humano, principalmente quando se trata do 

ambiente de terapia intensiva. 

3.3. PAM: Pressão arterial media. 

PEEP: Pressão Expiratória Final Positiva. 

PIC: Pressão intracraniana. 

MRC: Escala de Força Medical Research. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

4.1. Lavar as mãos antes e após cada procedimento 
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4.2. Rastrear todos os pacientes sobre a presença de bandeiras vermelhas 

(contraindicações) e contraindicações relativas a considerar (possíveis) riscos e 

benefícios antes e durante cada sessão de tratamento fisioterapêutico. 

4.3. Os critérios indicados abaixo são contraindicações para mobilizações fora do 

leito, dos cuidados intensivos e devem ser levados em consideração durante o 

processo de raciocínio clínico. 

4.4. O médico precisa ser consultado no caso de um paciente demonstrar uma das 

seguintes condições antes da mobilização / atividade física. 

4.5. CONTRA INDICAÇÕES: 

4.5.1. Frequência cardíaca <40 e> 130 batimentos / min 

4.5.2. Pressão arterial média (PAM) <60 mmHg e> 110 mmHg 

4.5.3. Saturação de oxigênio ≤ 90% 

4.5.4. Concentração fracionária de oxigênio inspirado (FiO2) ≥0,6 

4.5.5. Pressão Expiratória Final Positiva (PEEP)  ≥ 10 cm H2O 

4.5.6. Frequência Respiratória > 40 respirações / min 

4.5.7. Pontuação de Richmond Agita em Seda em escala (RASS): -4, -5, 3, 4 

4.5.8. dopamina≥ 10 mcg / kg / min 

4.5.9. Nora / adrenalina ≥0,1 mcg / kg / min 

4.5.10. Acima de  38,0 ° C 

4.5.11. Glicemia < 70 ou > 200 mg/dl 

4.5.12. Lactato > 2 mmol/l 

4.5.13. Hemoglobina ≥ 7 g/dl 

4.5.14. Plaquetas ≥ 2000 cl/mm3 

4.5.15. INR ≤ 2,5 

4.5.16. pH < 7.2 

4.5.17. Fraturas instáveis 

4.5.18. Pressão intracraniana (PIC)≥ 20 cmH2O 

4.5.19. Sangramento ativo 

4.5.20. Abdômen aberto com risco de deiscência  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Ficha de monitorização 
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5.2. Ciclo ergômetro 

5.3.      Escala de Borg; 

5.4.      Escala de Força Medical Research (MRC) 

5.5.      Poltrona 

  

6. EPIS: 

6.1. Capote; 

6.2. Touca; 

6.3. Máscara; 

6.4. Luvas; 

6.5. Óculos de proteção. 

Obs.: Analisar o tipo de EPI específico para cada caso clínico. 

7. RESPONSABILIDADE: 

7.1. Fisioterapeuta 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando o paciente estiver com estabilidade hemodinâmica  

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.SAME.004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

10.1. Não se aplica 

. 

11.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Analisa prontuário do paciente; 

11.2. Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e estabilidade hemodinâmica; 

11.3. Realizar posicionamento funcional; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, p. 

509–519, 2017. 
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12.2. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  

12.3. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An evidence-

based, expert driven, practical statement and rehabilitation recommendations. 

Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015. 

12.4. BURTIN, C. et al. Early exercise in critically ill patients enhances short-term 

functional recovery. Critical Care Medicine, v. 37, n. 9, p. 2499–2505, 2009.  

12.5. CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA                

CABRAL XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA 

BÜNDCHEN, D. C. Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em 

unidades de terapia intensiva. Revisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva, v. 29, n. 4, p. 509–519, 2017.  

12.6.  CONCEIÇÃO, T. M.; GONZÁLES, A. I.; FIGUEIREDO, FERNANDA      CABRAL 

XAVIER SARMENTO DE VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, D. C. 

Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia 

intensiva. Revisão sistemática.   Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, n. 4, 

p. 509–519, 2017.  

12.7. DE JESUS, F. S. et al. Mobility decline in patients hospitalized in an intensive 

care unit. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 28, n. 2, p. 114–119, 2016.  

12.8. 13.8. NEEDHAM, D. M. CLINICIAN ’ S CORNER Mobilizing Patients in the 

Intensive Care Unit Improving Neuromuscular Weakness and Physical Function. v. 300, 

n. 14, 2008.  

12.9. 13.9. SOMMERS, J. et al. Physiotherapy in the intensive care unit: An      

evidence-based, expert driven, practical statement and rehabilitation 

recommendations. Clinical Rehabilitation, v. 29, n. 11, p. 1051–1063, 2015.  

12.10.  13.10. THELANDERSSON, A. et al. Effects of Early Bedside Cycle Exercise on 

Intracranial Pressure and Systemic Hemodynamics in Critically Ill Patients in a 

Neurointensive Care Unit. Neurocritical Care, v. 25, n. 3, p. 434–439, 2016.  

12.11. (BURTIN et al., 2009; DE JESUS et al., 2016; SOMMERS et al., 2015) 

(CONCEIÇÃO; GONZÁLES; FIGUEIREDO, FERNANDA CABRAL XAVIER SARMENTO DE 

VIEIRA VIEIRA, DANIELLE SOARES ROCHA BÜNDCHEN, 2017; NEEDHAM, 2008; 

THELANDERSSON et al., 2016). 
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12.12.  HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA - HUGO. Procedimento Operacional 

Padrão: POP Fisioterapia. 2018.  
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13. ANEXOS: 

13.1. Fatores de Risco no leito 

 

  

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: -2 ou +2 

Tubo Orotraqueal FiO2 > 60% FiO2 > 60% 

Traqueostomia FR > 30 ipm FR > 30 ipm 

FiO2 ≤ a 60% SpO2 < 90% SpO2 < 90% 

SpO2 ≥ 90% Bradicardia sem 
necessida de tratamento 
medicamentoso 

Bradicardia sem necessidade de 
tratamento medicamentoso 

FR ≤ a 30 ipm RASS < -2 RASS < -2 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Pressão arterial abaixo 
do intervalo alvo 
sintomática 

Pressão arterial abaixo do 
intervalo alvo sintomática 

 Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Taquiarritmias com FC entre 120 
– 150 bpm 

 Taquiarritmias com FC 
>150 bpm 

Taquiarritmias com FC >150 bpm 

 Assincronia na ventilação 
mecânica 

Assincronia na ventilação 
mecânica 
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13.2. Fatores de Risco Fora do Leito 

Leve Moderado Severo 

RASS: -1 à 1 RASS: -2 ou +2 RASS: < -2 

FR ≤ a 30 ipm FR > 30 ipm SPO2 ≤ 90% 

FIO2 ≤ a 60% FIO2 > 60% PEEP > 10 cmH2O 

SPO2 ≥ a 90% PEEP  ≤ 10 
cmH2O 

PEEP > 10 cmH2O Taquiarritmias com FC > 150 bpm 

Tubo orotraqueal Taquiarritmias com FC 
entre 120 – 150 bpm 

Anti- hipertensivo intravenoso 

Traqueostomia Assicronia na ventilação 
mecânica 

Assicronia na ventilação 
mecânica 

Taquiarritmias com FC < 
120 bpm 

Bradicardia sem 
necessidade de 
tratamento 
medicamentoso 

Pressão arterial abaixo do 
intervealo alvo e sintomática  

  Bradicardia com necessidade de 
tratamento medicamentoso 
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1. OBJETIVO:  

1.1. Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que 

não podem ser desconectados da VM, quando em uso de PEEP acima de 

12 ou em uso de altas frações de O2; paciente com precaução de aerossóis 

como tuberculose, H1N1; varicela, sarampo, pacientes soropositivos HIV e 

hepatite C; pacientes com sangramento pulmonar ativo. 

2. APLICAÇÃO 

• Unidades de Terapia Intensiva e Emergência 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. Técnica utilizada para remoção de secreções das vias aéreas artificiais 

(tubo orotraqueal, nasotraqueal ou traqueostomia) mediante a utilização 

do sistema de aspiração fechado a um gerador de pressão negativa. 

3.2. VM: Ventilação Mecânica. 

• PEEP: pressão positiva expiratória final. 

• EPI’S: Equipamentos de Proteção Individual. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

• Higienizar as mãos; 

• Verificar se todos os materiais estão a beira leito; 

• Utilizar EPI´S; 

• Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º – 45º; 

• Explicar o procedimento ao paciente; 

• Aplicar solução fisiológica ou água destilado na seringa de 20ml; 

• Testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

• Conectar a ponta do sistema de aspiração ao látex; 

• Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Introduzir a sonda do sistema fechado de aspiração no tubo orotraqueal ou 
traquestomia até a carina, eleva 1 à 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração 
apertando o clampe do sistema. Realizando movimentos lentos e não ultrapassar 
15 segundos pelos riscos de hipoxemia; 
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• Lavar a sonda do sistema injetando a solução fisiológica e sugando ao mesmo 
tempo; 

• Repetir o procedimento se for necessário; 

• Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu involucro estéril; 

• Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado; 

• Colocar a tampa do sistema de aspiração fechado; 

• Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta; 

• Realizar nova ausculta pulmonar; 

• Organizar o leito do paciente; 

• Descartar o material na lixeira de contaminados; 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1. Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

• Aspirador de secreções; 

5.2. Látex; 

• Sistema de aspiração fechado; 

• Seringa de 10 ml; 

• Solução fisiológica 0,9 de 10ml; 

• Um pacote de gaze. 

6. EPI: 

• Luvas; 

6.1. Touca; 

6.2. Capote; 

• Máscara; 

6.3. Óculos de proteção. 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Equipe de enfermagem, Fisioterapeutas e Médicos; 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Quando houver acumulo de secreção; 

9. REGISTROS: 

9.1. FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 
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9.2. FOR.009.SAME Prescrição Médica 

10.  AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

• Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante 
e após o procedimento; 

• Deve-se suspender a aspiração em casos de arritmias cárdicas, queda brusca da 
SpO2, cianose, sudorese intensa, hipotensão, hipertensão ou sangramento; 

• Realizar o procedimento após fisioterapia respiratória ou sempre que houver sinais 
de acumulo de secreções; 

• Não há tempo estabelecido para a troca do sistema fechado, substitui quando 
houver falhas ou rompimento do invólucro plástico do sistema. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CASALI, C.C; MATOS, C.M.P. Técnicas de fisioterapia em terapia intensiva. 

In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 1. Volume 2. 

Editora Artmed, 2010.  

12.2. GUIMARÃES, F.S; FIGUEREDO, P.H.S; LEMES, D.A; MENEZES, S.L.S. Técnicas 

de remoção de secreção em pacientes ventilados artificialmente. In: 

PROFISIO. Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto. Ciclo 2. Volume 4. 

Editora Artmed, 2012.  

12.3. SILVA, P.E; OLIVEIRA, F. T. Aspiração da via aérea artificial: circuito aberto 

ou fechado – quais as evidências? In: PROFISIO. Fisioterapia em Terapia 

Intensiva Adulto. Ciclo 3. Volume 1. Editora Artmed, 2012.  

12.4. LOPES, F.M; LOPEZ, M.F. Impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e 

fechado na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Rev 

Bras Ter Intensiva. 2009;21(8): 80-88. 

13.  ANEXO: 

13.1. Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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1. OBJETIVOS: 

1.1. Melhorar a mecânica respiratória do beneficiário; 

1.2. Melhorar a troca gasosa pulmonar; 

1.3. Diminuir taxa de infecções nosocomiais; 

1.4. Reduzir a taxa de intubação e mortalidade na UTI; 

1.5. Facilitar o desmame da ventilação mecânica; 

1.6. Diminuir o tempo de internação; 

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Unidade de terapia intensiva / emergência e enfermaria. 

3. DEFINIÇÕES: 

3.1. O uso da ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva (VNI) para o 

tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada 

foi, certamente um dos maiores avanços da ventilação mecânica dos últimos anos. 

Apesar de ser técnica uma recente, o grande número de estudos tornaram a 

aplicação dessa técnica mais baseada em evidências do que qualquer outra medida 

de suporte ventilatório. Hoje não existem dúvidas de que o uso da VNI em grupos 

selecionados é responsável pela diminuição da necessidade de intubação, 

mortalidade e redução do tempo de internação.  

3.2. VNI: Ventilação Não Invasiva. 

3.3. PEEP: Pressão Expiratória Positiva Final. 

3.4. SARA: Síndrome da Angustia Respiratória Aguda. 

3.5. LPA: Lesão Pulmonar Aguda. 

3.6. DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

3.7. HDA: Hemorragia Digestiva Alta. 

3.8. PCR: Parada Cardio Respiratória. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Higienizar as mãos;  

4.2. Calçar luvas e EPI;  

4.3. Observar medidas de isolamento se aplicável;  
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4.4. Avaliação e monitorização do paciente;  

4.5. Montagem do circuito e teste do respirador ou aparelho portátil;  

4.6. Posicionamento do paciente com cabeceira elevada a 45°;  

4.7. Orientá-lo sobre a necessidade de cooperação;  

4.8. Orientá-lo sobre a necessidade de respiração nasal e que seja evitada 

conversa durante o procedimento;  

Ajustar modo ventilatório (CPAP/ Bilevel);  

Ajustar parâmetros ventilatórios: PEEP - iniciar a partir de 5 cm/H2O podendo 

aumentar os níveis que ofereçam melhor resposta terapêutica; PSV-deverá ser 

ajustada em valores que determinem o conforto ventilatório para o beneficiário e 

consequentemente um VC ideal; FIO2: suficiente para manter uma SatO2>95%;  

4.9. Observar vazamentos ao redor da máscara;  

4.10. Proteção da pele com hidrocoloide, quando necessário;  

Higienizar as mãos ao final do atendimento. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

5.1.  Mascara de ventilação não invasiva; 

5.2. Kit de traqueias; 

5.3. Ventilador mecânico; 

6. EPI: 

6.1. Luvas de procedimento; 

6.2. Capotes; 

6.3. Óculos de Proteção; 

6.4. Máscara; 

7. RESPONSABILIDADE: 

• Fisioterapeuta, Equipe de enfermagem e Médico 

8. QUANDO EXECUTAR: 

8.1. Edema agudo de pulmão cardiogênico; 

8.2. DPOC exacerbado;  
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8.3. Doenças neuromusculares; 

8.4. Insuficiência respiratória no período pós operatório imediato de cirurgias 

abdominais e de ressecção pulmonar;  

8.5. Extubação precoce de pacientes com DPOC; 

8.6. Extubação de pacientes com alto risco de insuficiência respiratória pós-

extubação;  

8.7. Apneia do sono obstrutiva; 

8.8. Pneumonias;  

8.9. Hipoventilação pulmonar; Asma e SARA - LPA.  

8.10. Insuficiência respiratória aguda e crônica; 

9. REGISTROS: 

 FOR.SAME. 004 Ficha de Evolução Multiprofissional 

 FOR.SAME. 009 Prescrição Médica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. Não se aplica 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

11.1. Contra-indicações para utilização da ventilação não invasiva: 

11.1.1. Rebaixamento do nível de consciência  GCS <11 

11.1.2. Trauma ou queimadura de face; 

11.1.3. Hipoxemia moderada à grave (relação P/F < que 150) 

11.1.4. Acidose grave (pH < que 7,1); 

11.1.5. Tosse ineficaz; 

11.1.6. Obstrução da via aérea alta; 

11.1.7.  Distensão abdominal; 

11.1.8. Vômitos; 

11.1.9. Hemorragia digestiva alta (HDA); 

11.1.10.  Instabilidade hemodinâmica; 

11.1.11. Síndrome coronariana aguda; 

11.1.12. Arritmias complexas; 

11.1.13. Trauma de face; 
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11.1.14. Cirurgia esofágica (recente), face e via aérea; 

11.1.15. Pneumotórax não drenado; 

11.1.16. Na PCR; 

12. REFERÊNCIAS: 

12.1. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. AMIB e SBPT, 2013. 

III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Jornal de Pneumologia. Julho,2007.  

13.2. Luque, A., Vega, J. M. Ventilação mecânica não invasiva. In: LUQUE, a. et 

al. Tratado de fisioterapia hospitalar. São Paulo: Manole, 2012. Cap 13, p. 137-

146. 

13.3. FRANÇA, E. E. T et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: 

recomendações do departamento de fisioterapia da associação de medicina 

intensiva brasileira. Rev. Bras. Terapia Intensiva. São Paulo. V. 24 n. 1 p. 6-22, 

2012. 

13.4. Barbas CSV, Isola AM, Farias AMC, et al. Recomendações brasileiras de 

ventilação mecânica. Ver. Bras. Ter Intensiva. 2014; 26(2): 89-121. 

13. ANEXO: 

• Não se aplica 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão 
O ITENS REVISADOS 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO: 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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Rotina/Procedimento Policlínica  
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

SETOR FISIOTERAPIA 

 EXECUTANTE: 

 Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi 

Daniela Schuh Valente 

Emissão: 

10/09/21 

Revisão: 16/09/21 

 

Objetivo:  

 

 Este regulamento foi elaborado com intuito de organizar, aprimorar, otimizar e padronizar 
as atividades e rotina do setor de Fisioterapia da policlínica de Posse GO 

 

 

Recursos necessários:  

 

Maca, espelhos, aparelhos de eletroterapia, aparelhos de termoterapia, aparelho de 
laserterapia, arcos, bolas suíças e feijão, tablado, caneleiras, faixas elásticas e ataduras, 
halteres, ventosas, bandagem funcional, bicicletas, esteiras, espaldar, bolas de cravo, 
overball mini, hand grip para dedos e mãos, mocho giratório, disco proprioceptivo, 
rampa para panturrilha, álcool, gel a base de água e luvas. 

 

 

Etapas do Processo:  
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Anamnese, avaliação física, plano de tratamento, evolução diária, liberação com 
alta do paciente ou encaminhamento ao especialista. 

 

 

Responsável pela elaboração: Danúbia Rafaela Oliveira Neves Santi  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

3.3.7.3 FONOAUDIOLOGIA 

 

OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia quanto às prioridades de atendimento conforme quadro 

clínico do usuário. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

1.6. Clínica Médica  

1.7. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica 

2.4. SNE- Sonda Naso Enteral; 

2.5. TQT: Traqueostomia; 

2.6. VM: Ventilação Mecânica 

2.7. EXT: Extubação 

2.8. NA: Não se aplica. 
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DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Identificar critérios de atendimento. 

Identificar usuários que apresentam quadro clínico de maior prioridade. Sendo os 

principais: 

Primeira avaliação de deglutição; 

Usuários apresentando disfagia grave/uso de SNE/ em respiração espontânea e 

com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

37.1.1. Usuário apresentando disfagia moderada/uso de SNE/em respiração espontânea e 

com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

37.1.2.  Usuário apresentando disfagia leve, em uso ou não de SNE/ em respiração espontânea 

e com resposta ao estímulo verbal/tátil feito pelo terapeuta (comandos). 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

37.2. Realizar atendimento fonoaudiológico conforme as prioridades; 

Descartar as luvas no lixo adequada; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

37.3. Realizar passagem de plantão especificando usuários que receberam 

atendimento, terapêutica utilizada e as devidas observações quando 

necessário; 

37.4. Relatar na passagem de plantão usuários que não receberam 

atendimento com as justificativas conforme os riscos dos mesmos; 

Datar, assinar e carimbar passagem de plantão. 

Acionar profissional de acordo com os critérios por ele estabelecido. 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 

Luvas de procedimento. 

46. EPI 

46.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 
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RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

47. QUANDO EXECUTAR  

47.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

48. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

48.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

48.2. Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

48.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  
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Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 

49. HISTORICO DE REVISÃO 

Data da revisão Nº da revisão Itens revisados 

   

 

OBJETIVO 

37.5. Orientar o atendimento fonoaudiológico preconizando o quadro clínico 

dos usuários e tendo como objetivo qualidade e eficiência no atendimento. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) Adulto; 

37.6. Clínica Médica; 

37.7. Clínica Cirúrgica. 

38. DEFINIÇÕES  

38.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

38.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

38.3. CC: Clínica Cirúrgica 

38.4. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, 

estado de alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

Avaliar o usuário quanto: 
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Função de deglutição; 

Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras 

específicas para cada caso; 

Descartar as luvas no lixeira de acordo com o tipo de resíduo; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

49.1. Água; 

49.2.  Espessante para líquido; 

49.3.  Seringa; 

49.4.  Espátula; 

49.5.  Colher plástica descartável; 

49.6.  Copo plástico descartável; 

49.7.  Estetoscópio; 

49.8.  Paquímetro. 

50. EPI 

50.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para cada usuário. 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

51. QUANDO EXECUTAR  

51.1. Diariamente. 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

52. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

52.1. Não se aplica. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4103 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

52.2. Não se aplica. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

52.3. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

           Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012. 

ANEXO 
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OBJETIVO 

1.1. Orientar os procedimentos necessários para reintrodução de dieta via 

oral e retirada de via alternativa de alimentação. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I) adulta 

1.2. Clínica Médica  

1.3. Clínica Cirúrgica 

2. DEFINIÇÕES  

2.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

2.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

2.3. CC: Clínica Cirúrgica; 

2.4. SNE- Sonda Nasoenteral; 

2.5. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Obter informações sobre o usuário, qual sua patologia, condição nutricional, 

estado de alerta, etc; 

Higienizar as mãos e calçar luvas; 

4.1. Avaliar o usuário quanto: 

Função de deglutição; 

Sinais sugestivos de aspiração; 

Anotar intercorrências no FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA; 

Posicionar o leito em postura adequada para oferta do alimento (45 a 90 graus); 

Oferecer as dietas e monitorar sinais clínicos de penetração laríngea e/ou 

aspiração laringotraqueal; 

Em caso de possibilidade de reintrodução de dieta, programar dietas assistidas 

pelo Fonoaudiólogo; 

Orientar acompanhante quanto a oferecer a dieta aos poucos. 
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Se necessário realizar atendimento/terapia através dos exercícios e manobras 

específicas para cada caso; 

Descartar as luvas no lixo adequado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

Aguardar 24 horas de manutenção de oferta via oral total (alimento e água) para 

solicitar retirada de SNE. 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Dieta na consistência e temperatura adequada; 

Luvas de procedimento. 

5. EPI 

5.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário. 

6. RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo. 

7. QUANDO EXECUTAR  

7.1. Diariamente. 

8. REGISTRO: 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

9. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

9.1. Não se aplica 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática 

baseada em evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified 

evans blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in 
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cases of known aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, 

AP.; et al. Implicações da traqueostomia na comunicação e na 

deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, 

julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º 

Ed. Rio de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat 

Assessment Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev 

Soc. Portuguesa de Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente 

com disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da 

melhor via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

            Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono 

ed.2012.  

11. ANEXO 

Não se aplica 

12. HISTORICO DE REVISÃO 
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revisão 
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revisão 
Itens revisados 
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OBJETIVO 

Orientar a Fonoaudiologia na utilização do espelho laríngeo, a fim de promover 

ativação da sensibilidade do terço inferior do arco palatoglosso, auxiliando no 

tratamento da disfagia. 

APLICAÇÃO 

Unidade de terapia intensiva (U.T.I.) adulta 

38.5. Clínica Médica  

38.6. Clínica Cirúrgica 

38.7. Pronto Atendimento 

39. DEFINIÇÕES  

39.1. UTI: Unidade de Terapia Intensiva; 

39.2. CM: Clínica Médica Adulto/Pediátrica; 

39.3. CC: Clínica Cirúrgica 

39.4. P.A.: Pronto Atendimento 

39.5. SMO: Sistema Motor Oral 

39.6. NA: Não se aplica. 

DESCRIÇÕES DETALHADAS DAS ATIVIDADES 

Higienizar as mãos e calçar luvas 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Avaliar o usuário quanto: 

Avaliar SMO; 

Anotar   as devidas observações; 

Identificar critérios para utilizar espelho laríngeo: 

54.1.1. Usuário portadores de disfagia moderada ou grave; 

54.1.2. Usuário não apresentando reflexo de Pilar palatino; 

Ultilizar o espelho laríngeo: 
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Usuário de preferência com cabeceira elevada a 45 graus; 

Diminuir a temperatura da extremidade ovalada do do espelho em um copo com 

água gelada fazendo assim estimulação térmica por meio de toques gelados no 

terço inferior do arco palatoglosso; 

Repetir o procedimento  cinco vezes de cada lado; 

Evoluir conduta realizada, ressaltando o quadro clínico pré e pós atendimento 

fonoaudiológico e anexar em prontuário; 

Comunicar equipe médica as condutas realizadas e intercorrências durante 

atendimento; 

Orientar equipe de enfermagem os cuidados que se fizerem necessários; 

O fonoaudiólogo deverá encaminhar o espelho laríngeo à CME em um saco plástico 

para realização da desinfecção do aparelho pela CME 

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

54.2. Água; 

54.3.  Copo descartável; 

54.4.  Seringa; 

54.5.  Espessante para líquido; 

54.6.  Corante azul; 

55. EPI 

55.1. De acordo com o tipo de precaução estabelecido para o usuário 

RESPONSABILIDADE 

• Fonoaudiológo 

56. QUANDO EXECUTAR  

56.1. Diariamente 

REGISTROS 

FOR.156.SAF AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

57. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

57.1. Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Não se aplica 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

57.2. Andrade, CRF.; Limongi SCO & Colaboradores. Disfagia – Prática baseada em 

evidências. Editora Xavier, 1ª edição, São Paulo, 2012.  

Thompsom, H. Blue Dye Test Modificado 1995. Brady, SL.; Hildner, CD.; 

Hutchins, BF. Simulateous videofluroscopic, swallow study and modified evans 

blue dye procedure: an evalution of blue dye visualization in cases of known 

aspiration. Dysphagia. 1999; 14:146 – 49. Brandão, AP.; et al. Implicações 

da traqueostomia na comunicação e na deglutição.Rev. Bras. Cir. Cabeça 

Pescoço, V38, nº 3 p.202 -207, julho/agosto/setembro 2009.  

Cameron, J.; Reynolds, J.; Zuidema, G. Aspiration in patients with 

tracheotomies . Surg Gynecol Obstet. !973; 136:68-70.  

Devivitis, RA.; Santoro, PP.; Sugueno, LA. Manual Prático de Disfagia – 

diagnóstico e tratamento Editora Revinter Ed.2017.  

Jacobi, JS.; Levy, DS.; Silva, LMC. Disfagia Avaliação e Tratamento 1º Ed. Rio 

de Janeiro. Editora Revinter, 2003.  

Queirós A.et al Contributo para Adaptação e Validação da Eat Assessment 

Tool (EAT 10) e da Functional Oral Intake Scale (FOIS) Rev Soc. Portuguesa de 

Medicina Física e Reab. Vol./24/ nº 2 / 2013  

Macedo, F.; Gomes, GF.; Furkim, AM. Manual de cuidados do paciente com 

disfagia. São Paulo: Lovise, 2000.  

Marques, V. Disfagia diagnostico, grau de severidade e escolha da melhor 

via de alimentação. http://www.vivianemarques.com.br.  

Padovani, AR.; Moraes, DP.; Mangili, LD., Andrade, CRF. Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007; 12(3):199-205.  

Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos ( PTFS) – Editora Pró – Fono ed.2012.  

ANEXO 

Não se aplica 
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1. OBJETIVO 

1.1. Padronizar o uso do corante alimentício azul na avaliação fonoaudiológica para 

identificar se há presença de broncoaspiração de saliva e de alimentos em consistências e 

volumes variados de pacientes traqueostomizados a beira leito. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Em todas as áreas onde estiverem internados pacientes com traqueostomia. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. A avaliação clínica da deglutição realizada pelo fonoaudiólogo envolve análise do 

histórico da disfunção da deglutição, estado geral do paciente, investigação dos órgãos 

fonoarticulatórios (OFA), avaliação da biodinâmica da deglutição e sua relação com a 

respiração e fonação.  

3.2. Através dos sinais e sintomas o fonoaudiólogo identifica a disfagia bem como a presença 

ou ausência de aspiração laringotraqueal. Quando mesmo após avaliação clínica ainda 

existam dúvidas quanto à presença ou ausência de aspiração traqueal de saliva e/ou 

alimentos é indicado outro procedimento complementar.  

3.3. A avaliação objetiva da deglutição é realizada através dos exames de 

videofluoroscopia e nasofibroscopia. Porém, são métodos caros, demandam maior tempo, 

necessitam da locomoção do paciente e são expostos a radiação ionizante e/ou desconforto, 

muitas vezes contraindicados devido a gravidade.  

3.4. Entre os procedimentos complementares para auxiliar na investigação da função da 

deglutição, o Blue Dye Test (BDT) também chamado de Teste do Corante Azul é o mais 

indicado, pois auxilia na triagem e avaliação clínica. É um teste considerado de fácil 

aplicação, porém é importante realizar o protocolo de forma ininterrupta para evitar falsos 

positivos e falsos negativos na análise dos resultados. Ressalta-se ainda a necessidade de se 

conhecer sua versão modificada, o Blue Dye Test Modificado (BDT-M) e os possíveis equívocos 

de análise relacionados ao teste.  

3.5. O BDT consiste em aplicar 4 gotas de corante alimentício de cor azul na cavidade oral 

do paciente de 4 em 4 horas, durante 48 horas consecutivas para avaliar a deglutição, 
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verificando a presença ou não de aspiração traqueal. O paciente deverá deglutir após 

aplicação do corante e deverá ser realizada a aspiração endotraqueal imediata pelo 

fonoaudiólogo e ao longo do dia pelos demais profissionais habilitados da equipe 

multiprofissional (fisioterapeuta, enfermeiro e fonoaudiólogo).  

3.6. O BDT-M é realizado após um resultado negativo do BDT. Neste procedimento o 

alimento é corado com corante alimentício de cor azul e ofertado para o paciente em ambas 

consistências e seguindo os mesmos procedimentos do BDT de aspiração e duração de 48 

horas.  

3.7. A Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia realizou publicação 

oficialmente através do Conselho Federal de Fonoaudiologia, contemplando o teste como um 

procedimento fonoaudiológico.  

3.8. O BDT foi descrito em 1973 para ser aplicado em pacientes traqueostomizados com o 

objetivo de avaliar a deglutição, que consistia no gotejamento de 4 gotas de azul de metileno 

no dorso da língua do paciente. A composição química do azul de metileno e do corante 

alimentício é diferente. Identificaram benefícios no uso do corante de alimentício ao invés de 

metileno por este ser mais aderente na mucosa traqueal.  

3.9. Vários estudos publicados a partir de 2000 alertaram sobre a toxicidade relacionada 

ao uso do azul de metileno em dieta enteral para avaliação de complicações pulmonares 

por aspiração de alimentos. É importante ressaltar que o uso do azul de metileno em 

procedimentos fonoaudiológicos não é recomendado pelo Conselho Federal de 

Fonoaudiologia devido sua toxicidade e ao risco elevado de provocar choque anafilático em 

pacientes renais.    

3.10. Alguns estudos apontam alterações também no uso do corante azul alimentício para 

grupos específicos de doentes, porém referem complicações cuja administração do corante 

excederam 5 a 10ml. A quantidade administrada para uso no BDT é pequena quando 

comparada a estes valores (1-3ml), porém a ASHA (American Speech language Hearing 

Association) recomenda que este teste não seja realizado em pacientes com risco de 

complicações conforme citado nos critérios de exclusão. A ASHA recomenda a discussão com 

a equipe médica antes de realizar o procedimento e caso optem por realizar, deve ser 

realizado com máxima condição de higiene e com materiais estéreis para evitar 

contaminações.  

3.11. Ressalta-se que o fonoaudiólogo especialista em disfagia é capaz de identificar, 

através da avaliação clínica, fatores preditores de disfagia e, em conjunto com a equipe 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4115 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

multidisciplinar, identificar episódios de broncoaspiração de saliva e de alimentos sem, 

necessariamente, realizar o BDT e  BDT-M, tornando-o uma ferramenta de auxílio e 

complemento da avaliação fonoaudiológica, quando necessário.  

3.12. Resultados esperados: 

3.12.1. Positivo (+): Presença de secreção corada de azul durante aspiração traqueal é 

indicativo de aspiração de saliva/alimento apresentando risco de broncoaspiração. Paciente 

diagnosticado com Disfagia Orofaríngea.  

3.12.2. Negativo (-): Ausência de secreção corada de azul pela cânula de traqueostomia em 

nenhuma aspiração ao longo das 48 horas de aplicação do protocolo é sugestivo de 

deglutição normal de saliva/alimento. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O profissional nesse momento deve estar com os EPIS, touca, máscara (usar o tipo de 

máscara de acordo com o tipo de precaução estabelecida para o usuário) e óculos de 

proteção em uso;  

4.2. Reunir o material e levar ao quarto e/ou próximo ao paciente;  

4.3. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS;  

4.4. Calçar as luvas e vestir capote de procedimento;  

4.5. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante;  

4.6. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;  

4.7. Elevar a cabeceira do leito a 90º; 

4.8. Verificar e monitorar os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e Saturação de Oxigênio (SpO2);  

4.9. Proceder à higiene brônquica por meio da aspiração traqueal caso necessário; caso 

precise, calças luvas próprias para tal procedimento (luva estéril);  

4.10. Corar a cavidade oral do paciente com 4 gotas do corante alimentício azul por meio 

de seringa ou colher. Não ministrar o corante direto do vidro para a cavidade oral para não 

contaminar o vidro todo;  

4.11. Realizar oclusão digital da traqueostomia e solicitar ao paciente deglutir a saliva, 

observar se há alteração na ausculta cervical e/ou se sua qualidade vocal fica molhada, ou 
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seja, indicativa de estase de saliva ou secreção em laringe e pedir para tossir/limpar/raspar 

a garganta (Caso o paciente não tolere oclusão digital, somente realizar aspiração após 

deglutir);  

4.12. Realizar nova aspiração traqueal após a deglutição;  

4.13. Observar se há presença ou ausência imediata de secreção corada de azul;  

4.14. Reaplicar o teste a cada 4 horas por 2 dias (48 horas) consecutivos caso não saia 

secreção corada de azul imediatamente;  

4.15. Caso saia coloração azulada imediatamente, suspender o procedimento. Nesse caso o 

teste é positivo.  

4.16. Retirar EPIS e proceder com o descarte corretamente;  

4.17. Higienizar as mãos conforme as normas de higienização de mãos da SCIRAS; 

4.18. Para o BDT-M realizar os mesmos procedimentos citados acima, porém ao invés de 

corar a cavidade oral do paciente, será corado, com corante alimentício azul, o alimento em 

várias consistências e ofertado para o paciente, após, seguir os mesmos procedimentos 

realizados no BDT. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Corante alimentício de cor azul;  

5.2. Seringa (preferencialmente de 3ml);  

5.3. Oxímetro;  

5.4. Estetoscópio; 

5.5. Luvas estéril;  

5.6. Sonda de aspiração traqueal;  

5.7. Soro fisiológico;  

5.8. Espessante alimentício;  

5.9. Água potável; 

5.10. Alimentos em consistências variadas conforme indicação fonoaudiológica; 

6. EPI 
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6.1. Touca;  

6.2. Luvas;  

6.3. Máscara (usar o tipo de máscara de acordo com o tipo de precaução estabelecida para 

o usuário);  

6.4. Capote de procedimento;  

6.5. Óculos de proteção;  

6.6. Luvas estéril; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Fonoaudiólogo 

8. QUANDO EXECUTAR  

8.1. O procedimento será executado conforme os critérios de inclusão e exclusão. 

8.1.1. Critérios de inclusão: 

8.1.1.1. Aqueles pacientes avaliados pelo fonoaudiólogo e mesmo assim deixam dúvidas 

quanto a broncoaspiração na avaliação clínica.  

8.1.1.2. Pacientes que fazem uso de traqueostomia;  

8.1.1.3. Pacientes com cuff desinsuflado por tempo igual ou maior que 24 horas. Caso seja 

realizado o BDT no mesmo instante que desinsuflar o cuff, pode ocorrer o chamado “falso 

positivo”, pois devido ausência de passagem de ar por via aérea superior, há diminuição da 

sensibilidade da região, ocasionando um resultado “positivo”. Após esse tempo com cuff 

desinsuflado haverá melhora da sensibilidade, ocasionando diminuição ou até ausência da 

broncoaspiração. Para pacientes que não conseguem permanecer com cuff desinsuflado 

proceder com desmame de cuff, se mesmo assim não for possível o desmame, deixar cuff 

semi-desinsuflado por 24h e após esse período, realizar o BDT;  

8.1.1.4. Pacientes em Ventilação Mecânica (VM) e sem previsão de retirada a curto prazo, 

sendo necessário observo protocolo de desmame difícil. Para estes, deixar cuff semi-

desinsuflado e o fisioterapeuta irá realizar as modificações necessárias na ventilação.  

8.1.1.5. Para o BDT-M estão incluídos aqueles pacientes que realizaram o protocolo de BDT 

e obteve resultado negativo. 
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8.1.2. Critérios e exclusão: 

8.1.2.1. Estão excluídos do procedimento aqueles pacientes que na avaliação clínica 

fonoaudiológica já se identificou a broncoaspiração;  

8.1.2.2. Pacientes que não fazem uso da traqueostomia; 

8.1.2.3. Para o BDT-M estão excluídos aqueles pacientes que passaram pelo BDT e o 

resultado foi positivo;  

8.1.2.4. Estão excluídos desse procedimento aqueles pacientes que se enquadram no grupo 

de risco para o uso do corante azul conforme a ASHA. São eles: 

8.1.2.4.1. Pacientes com aumento da permeabilidade gastrointestinal;  

8.1.2.4.2. Pacientes com Sepse ou choque séptico;  

8.1.2.4.3. Pacientes com queimaduras;  

8.1.2.4.4. Traumatismo;  

8.1.2.4.5. Falência renal;  

8.1.2.4.6. Intervenções cirúrgicas esofágicas e/ou gastrointestinais;  

8.1.2.4.7. Doença celíaca e doença inflamatória intestinal;  

8.1.2.4.8. Alergias à corantes. 

  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros serão realizados a partir do protocolo de avaliação fonoaudiológica, na 

evolução multiprofissional e ambos devem ser anexados no prontuário do paciente. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Não se aplica. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 
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Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

ANAMNESE 

AVALIAÇÃO 

 EXECUTANTE: Dieime Darck Pimentel da Silva Emissão: 

09/09/21 

 

Objetivo: Descrever e padronizar os procedimentos realizados pela 
Fonoaudiologia aos pacientes atendidos no hospital , promovendo e otimizando o 
acesso. 

 

 

 

Recursos necessários:  

 

Anamnese Fonoaudiológica 

Abaixador de língua 

Luvas 

Aparelho de Otoemissões  

Otoscópio 

Agogô 

Teste de Linguagem 
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Jogos e materiais lúdicos 

Materiais de papelaria 

 

Etapas do Processo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração:  

 

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

3.3.7.5 NUTRIÇÃO 

 

3.3.7.5.1.1 PARÂMETROS DIETÉTICOS 

História dietética:  

Investigar alergias alimentares 

Dificuldades de ingestão alimentar (mastigação, deglutição, inapetência, entre 

outros) utilizando recordatórios ou inquéritos de frequência alimentares 

(importante, pois a ingestão alimentar pode estar modificada de acordo com os 

ciclos de tratamento), isso permite analisar qualitativa e quantitativamente a 

ingestão alimentar do indivíduo. 

O método dietético é usado para: 

Avaliar a ingestão alimentar (qualidade e quantidade) 

Identificar hábitos alimentares e características da alimentação 

Contribuir na elaboração da hipótese diagnóstica do estado nutricional 
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Auxiliar no planejamento do cuidado nutricional. 

Podemos utilizar os seguintes métodos dietéticos: 

Recordatórios (podem fornecer dados detalhados e requer somente a memória 

curta do paciente) 

Questionários de frequência alimentar (fornecem análise qualitativa, ou mesmo 

sem quantitativa, da ingestão alimentar de determinado indivíduo ou grupo) 

Diários (durante certo período de tempo, geralmente de 1 a 7 dias, o paciente 

registra a ingestão alimentar). 

Com a triagem nutricional é possível identificar pacientes com possível risco 

nutricional e desnutrição para uma intervenção nutricional mais efetiva e precoce. 

3.3.7.5.1.2 TRIAGEM NUTRICIONAL 

Possibilita identificar o risco nutricional dos pacientes adultos internos com 

exceção de gestantes de risco habitual internadas para parto, e pacientes críticos 

(unidades semi-intensivas) uma vez que que já estão em risco nutricional. 

Realizar triagem em até 72 horas após admissão. 

Disponibilizar a triagem no prontuário eletrônico do paciente, possibilitando ações 

imediatas de intervenção nutricional, contribuindo com a redução da 

morbimortalidade dos pacientes e reduzindo a média de permanência hospitalar. 

NRS – Nutritional Risk Screening 2002 

Fase inicial 

IMC < 20,5 Kg/m²?                                     (  ) SIM        (  )NÃO 

Perda de peso nos últimos 3 meses?        (  ) SIM        (  )NÃO 

Redução da ingestão na ultima semana?  (  ) SIM        (  )NÃO 

Saúde gravemente comprometida?           (  ) SIM        (  )NÃO 

Em caso de uma resposta ( ) Sim a qualquer pergunta da triagem inicial, a triagem final 

deverá ser utilizada. 

Se a resposta for ( ) Não a todas as perguntas da triagem inicial, o paciente deverá ser 

triado de 7 em 7 dias até a alta hospitalar. 

Estado Nutricional Pontos Gravidade da doença Pontos 

( ) 50 a 75 % das necessidades 

energéticas 

(  ) Perda de peso > 5% em 3 

meses. 

 

1 

Leve 

( )Complicações Agudas de 

Doenças Crônicas 

(  ) DPOC 

(  ) HD (hemodiálise) 

 

1 

Leve 
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(  ) Câncer 

(  ) Perda de peso > 5% em 2 

meses. 

(  ) IMC 18,5 – 20,5 Kg/m² 

( ) 25 a 50% das necessidades 

energéticas 

 

2 

moderada 

(  ) AVC 

(  ) BCP Severa 

( ) Cirurgia no TGI ou 

abdominais 

(  ) Infecções Graves 

 

2 

Moderada 

(  ) Perda de peso > 5% em 1 

mês 

(  ) perda de peso > 15% em 

3 meses 

(  ) IMC < 18,5 Kg/m² 

(  ) < 25% das necessidades 

energéticas 

 

3 

Grave 

(  ) Neurocirurgia 

(  ) TMO 

(  ) UTI (Apache >10) 

 

3 

Grave 

 

Triagem Final 

A quantificação da dieta ingerida é feita em quartis (entre 50%-75%, 25%-50% e 0%-

25%).  

Classifica-se o estado nutricional e a gravidade da doença de acordo com as 

pontuações. 

 

Fase Final: 
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Alteração do estado Nutricional: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Gravidade da doença: 

(  ) Ausente – 0       (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Idade superior a 70 anos: 

( ) Ausente – 0        (  ) Leve- 1      (  ) Moderada-  2  (  ) Grave -3 

Ao final, soma-se os pontos obtidos relacionados ao estado nutricional de e gravidade da 

doença, aos pacientes acima de 70 anos acrescentar 1 ponto ao total. Após classifica-se o 

paciente em:  

           >=3   Com risco nutricional                        <3    Sem risco nutricional 

Os que apresentarem escore que indique risco nutricional deverão ser acompanhados e 

avaliados diariamente. 

Os que não apresentarem risco deverão ser triados novamente após 7 dias. 

Indicador: Número absoluto de pacientes internos/número de pacientes triados  

3.3.7.5.1.3 Avaliação Antropométrica 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS: 

Visam estimar a massa corporal total, a massa magra e a massa gorda (adiposa). 

Utiliza-se de: peso, altura, pregas cutâneas e circunferências = o conjunto delas é chamada 

de MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

Peso corpóreo 

É a somatória de todos os componentes corporais (água, minerais, gordura, músculo, ossos) e 

reflete o equilíbrio protéico-energético do indivíduo, ou seja, seu estado nutricional. 

Segundo os modelos teóricos, pode ser representado em modelos multicompartimentais e 

bicompartimentais. Nossa matéria irá trabalhar com o modelo bicompartimental, que divide 

o peso total em gorduras totais (tecido adiposo) e massa livre de gordura. 

Massa de gordura: todos os lipídeos extraídos do tecido adiposo e outros tecidos do corpo. 

Massa livre de gordura: toda a massa corporal subtraída da massa de gordura. 

Massa magra: representa toda a massa corporal magra, com acréscimo de pequenas 

quantidades de gordura (lipídeos essenciais). 

Peso Atual ou Real 

Deve ser obtido em uma balança calibrada de plataforma ou eletrônica, sendo que o 

indivíduo deverá posicionar-se em pé, no centro da balança, com o peso corporal igualmente 

distribuído entre os pés, com as roupas leves e preferencialmente sem sapatos. 

Peso habitual ou usual 
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O peso habitual é utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e 

em casos de impossibilidade de medir o peso atual, sendo auto-referido pelo indivíduo 

avaliado. (Peso que o paciente refere que costuma ter). 

Peso ideal ou desejável 

PESO IDEAL, segundo IMC: 

É definido em função de alguns parâmetros como idade, biótipo, sexo e altura. Pode ser 

calculado a partir do Índice de Massa Corporal (IMC) médio proposto pela FAO (1985) 

utilizando-se a fórmula: 

 

Onde: 

- IMC médio para homens = 

22 kg/m2 

- IMC médio para mulheres = 21 kg/m2 

PESO IDEAL, segundo biótipo: 

O peso ideal também pode ser calculado considerando-se o sexo, biótipo e altura (cm). Esse 

valor será expresso em uma faixa numérica.  

Para tal, o indivíduo deve ser classificado em: 

BREVILÍNEO: indivíduo com tórax largo e membros curtos. 

NORMOLÍNEO: indivíduo com harmonia entre o tamanho do tórax e dos membros 

LONGILÍNEO: indivíduo com musculatura e tecido subcutâneo escasso sendo, em geral, alto e 

esguio. 

Tabela 1. Tabela para cálculo de peso teórico segundo o Biótipo. 

BIÓTIPO           Homens                                         Mulheres 

                         Variação                                         Variação 

Brevelíneo    h-100 até (h-100) -5%                   (h-100)-5% até (h-100)-10% 

Normolíneo (h-100) -5% até (h-100) -10%         (h-100)-10% até (h-100)-15 

Longilíneo   (h-100)-10% até (h-100)-15%         (h-100)-15% até (h-100)-20%                              

*Onde h é igual a altura do indivíduo em cm. 

PESO AJUSTADO, segundo Aspen (1998): 

Para cálculo do peso ideal devemos calcular primeiro a % de adequação do peso atual 

segundo o peso ideal, de acordo com a fórmulas proposta por Blackburn, et al. (1977). 

1º passo: Calcular o Percentual do Peso Atual em Relação ao Peso Ideal 

% de peso corporal ideal = peso atual   x  100 

                                            peso ideal 

PI = Altura2 (m) X IMC médio 
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2º passo: Classificar o resultado encontrado 

Tabela 2. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual do peso ideal. 

Percentual                                         Classificação 

>120% Obesidade 

111% a 120% Sobrepeso 

90%-110%                                         Eutrófico 

80%-89%                                           Baixo peso grau I 

70%-79%                                           Baixo peso grau II 

< 69%                                                Baixo peso grau III 

3º passo: Se os pacientes forem classificados fora da eutrofia, ou seja valores < 90% e > 

110%, deve-se calcular o peso ajustado já que o peso ajustado é o que melhor se 

correlaciona com a massa metabolicamente ativa desses indivíduos. 

 

PERDA DE PESO GRAVE: 

Associada com o aumento da taxa de morbidade e mortalidade dos pacientes. 

Percentual de Perda de Peso Recente 

Correlação com morbidade e mortalidade inclui o tempo no qual ocorreu a alteração do 

peso. 

Grau de severidade de perda de peso. 

% de mudança ponderal recente = (peso usual - peso atual) x 100 

                                                                   Peso usual 

Tabela 3. Classificação do Estado Nutricional segundo o percentual de mudança de peso. 

TEMPO                       PERDA DE PESO        PERDA DE PESO 

SIGNIFICATIVA (%)          SEVERA (%) 

1 semana                             1-2                             > 2 

1 mês                                  5                            > 5 

3 meses                              7,5                         > 7,5 

Peso ajustado = (P.A. -  P.I.) x 0,25 + P.I. 

Onde: P.A. = peso atual 

P.I. = peso ideal 
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6 meses                              10                             > 10 

ASPEN (1993) 

ATENÇÃO: 

NA PRESENÇA DE EDEMA E ASCITE 

OBESOS COM RÁPIDA PERDA DE PESO 

MUDANÇAS NA INGESTÃO DE SÓDIO 

CRESCIMENTO TUMORAL MACIÇO 

EDEMA X PESO 

Tabela 4. Estimativa de Peso Corporal em pacientes com Edema 

EDEMA                      LOCALIZAÇÃO        EXCESSO DE PESO 

HÍDRICO 

+                              Tornozelo                        1 kg 

++                             Joelho                           3 a 4 kg 

+++                           Base da coxa                 5 a 6kg 

++++                         Anasarca                      10 a 12 kg 

GRAU DE ASCITE         PESO ASCÍTICO      EDEMA PERIFÉRICO 

                   Leve                         2,2kg                                   1 kg 

               Moderada                     6,0 kg                                  5 kg 

                  Grave                      14,00 kg                                10 kg 

Esta tabela citada acima (4) fornece uma estimativa para o peso real de pacientes 

edemaciados, permitindo o cálculo do peso seco. 

Circunferência do Braço (CB) 

Para a obtenção dessa medida, o braço deve estar flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90º.  

Deve-se identificar e sinalizar o ponto médio entre o acrômio e o olécrano. Depois, pedir que 

a pessoa fique com o braço estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada para 

a coxa.  

Contornar o braço com uma fita flexível no ponto marcado de forma ajustada evitando 

compreensão da pele ou folga.  

O resultado obtido é comparado aos valores de referência do NHANES I (National Health 

Nutrition Examination Survey) demonstrado no quadro de percentis por Frisancho. 

Adequação da CB(%): CB obtida(cm) x100  CB percentil 50 

Classificação da Adequação de CB por percentil 
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Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 

 

Percentis de Circunferência de Braço- CB (cm) para mulheres por idade (60ª>80 anos) 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 

 

Fonte: Adaptado de SABE/OPAS, 2002. 
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ALTURA 

É um termo que pode ser utilizado tanto para o comprimento quanto para a altura. Crianças 

menores de 2 anos: são medidas deitadas, caracterizando-se o comprimento; adultos e 

aquelas com mais de 2 anos de idade: são medidas em pé, caracterizando o que pode ser 

definido como altura. 

A estatura deve ser medida utilizando-se um estadiômetro ou antropômetro (de haste móvel 

ou fixa), e um infantômetro (crianças). 

Técnicas de aferição de altura: 

O paciente deve estar descalço e ter o peso igualmente distribuído entre os pés, os braços 

estendidos ao longo do corpo e calcanhares juntos, tocando a haste vertical do estadiômetro.  

A cabeça fica ereta, com os olhos fixos para frente ou no plano horizontal. 

Pacientes acamados, idosos ou deficientes físicos: a altura pode ser estimada por meio da 

altura do joelho, extensão dos braços e altura recumbente. 

Estimativa de altura, por meio da altura do joelho: 

É feita com o paciente em posição supina, formando um ângulo de 90º com o joelho 

(ESQUERDO) e tornozelo.  

A régua deve ser posicionada no nível da base do calcanhar e a sua outra extremidade 

deve estar localizada na cabeça da fíbula.  

É necessário a idade em anos, o sexo e a altura do joelho em centímetros, para se utilizar as 

equações de Chumlea: 

Homens = 64,19 – (0,04 x idade) + (2,02 x altura do joelho em cm). 

Mulheres = 84,88 – (0,24 x idade) + (1,83 x altura do joelho em cm). 

Estimativa de altura, por meio da extensão dos braços: 

Os braços devem ficar estendidos formando um ângulo de 90º com o corpo. 

Mede-se a distância entre os dedos médios das mãos utilizando-se uma fita métrica flexível. 

A medida obtida corresponde à estimativa de estatura do indivíduo. 

Estimativa de altura, por meio da estatura recumbente: 

O paciente deve estar em posição supina com linha de visão para o teto, no plano horizontal.  

No lençol são marcados os pontos referentes ao topo da cabeça e base do pé, e depois 

medida a distância entre esses pontos com auxílio de fita graduada. 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

O Índice de Massa Corporal (IMC), ou índice de Quetelet, é um índice simples de 

peso/estatura utilizado para classificação do estado nutricional. 

TÉCNICAS: 
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É necessário dividir o peso, em quilogramas (kg), pela estatura, em metros (m), elevada ao 

quadrado, resultando em um valor expresso em kg/ m2. 

IMC = Peso (kg) =   _______ kg/m2 

         Estatura (m2) 

TABELA 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGUNDO O IMC 

(OMS, 1995 e 1997) 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 16 Magreza grau III 

16 a 16,9 Magreza grau II 

17 a 18,4 Magreza grau I 

18,5 a 24,9 Eutrofia 

25 a 29,9 Sobrepeso 

30 a 34,9 Obesidade grau I 

35 a 39,9 Obesidade grau II 

> 40 Obesidade grau III 

  

Avaliação antropométrica no idoso (a partir de 60 anos). 

Por ser um grupo que apresenta as necessidades metabólicas aumentadas e a depleção de 

massa magra acentuada os parâmetros de corte do IMC são diferentes dos utilizados para 

população adulta. 

Classificação do IMC Pacientes hospitalizados 

IMC (kg/ m2) CLASSIFICAÇÃO 

< 22 Desnutrição 

22 a 27 Eutrofia 

>27 Obesidade 
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Deve-se calcular o Peso Ajustável para Idosos com IMC superior a 27 kg/m2. 

Pideal = E2 x 27 se Idade ≥ 60 anos 

Investigação bioquímica 

Local 

 

Sinais associados à desnutrição Possível deficiência ou 

doença 

Cabelo Perda do brilho natural, seco; fino e 

esparso; sinal de bandeira; 

despigmentado; fácil de arrancar sem 

dor. 

Kwashiorkor e, menos 

comum, marasmo 

Olhos 

 

Cegueira noturna 

Manchas de Bitot, xerose conjuntival e 

córnea 

Ceratomalácia 

Inflamação conjuntival 

Vermelhidão e fissuras nos epicantos 

Defeito no campo da retina. 

Vitamina A, zinco 

Vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, vitamina A 

Riboflavina, 

piridoxinaVitamina E 

Boca 

 

Estomatite angular, queilose 

Língua inflamada 

Língua magenta (púrpura) 

Fissura na língua 

Atrofia das papilas 

Redução da sensibilidade ao sabor 

Hemorragia gengival 

Perda do esmalte do dente 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina 

Ácido nicotínico, ácido 

fólico, 

riboflavina, vitamina B12, 

piridoxina e ferro 

Riboflavina 

Niacina 

Riboflavina, niacina, ferro 

Zinco 

Vitamina C, riboflavina 

Flúor, zinco 
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Glândulas 

 

Aumento da tireóide 

Aumento da paratireoide. 

Iodo 

Inanição. 

Pele 

 

Xerose, hiperqueratose folicular 

Petéquias 

Hiperpigmentação 

Palidez 

Seborreia nasolabial 

Dermatose vulvar e escrotal 

Dermatose descamativa 

Pelagra 

Machuca facilmente 

Vitamina A 

Vitamina C 

Niacina 

Ferro, vitamina B12, folato 

Riboflavina, Ac. graxos 

essenciais 

Riboflavina 

Kwashiorkor 

Ácido nicotínico 

Vitamina K ou vitamina C 

Unhas Quebradiças, rugosas, coiloníquas Ferro 

Tecido 

subcutâneo 

 

Edema 

 

Gordura abaixo do normal 

Kwashiorkor 

Inanição, marasmo 

Tórax Fraqueza do músculo respiratório Proteína, fósforo 

Sistema 

gastrointestinal 

Hepatoesplenomegalia. Kwashiorkor. 

Sistema 

Músculo-

esquelético 

 

Desgaste muscular 

Ossos do crânio frágeis, fossa 

frontoparietal 

Alargamento epifisário, persistência da 

abertura da fontanela anterior e perna 

em X 

Rosário raquítico 

Frouxidão das panturrilhas 

Inanição 

Kwashiorkor 

Vitamina D 

Vitamina D ou vitamina C 

Tiamina 

Sistema nervoso 

 

Alteração psicomotora Kwashiorkor 

Tiamina, vitamina B12 
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Perda do senso vibratório, do senso de 

posição e da capacidade de contração 

do punho; fraqueza motora; parestesia 

Demência 

Neuropatia periférica 

Tetania 

Desorientação aguda 

Niacina, vitamina B12, 

tiamina tiamina, piridoxina, 

vitamina E 

Cálcio, magnésio 

Fósforo, niacina 

Sistema 

cardiovascular 

Aumento do coração, taquicardia Tiamina 

 

Necessidades calóricas 

Cálculo do gasto energético total (GET) 

O cálculo do GET é feito de forma indireta e individualizada mediante a equação de HARRIS 

& BENEDICT, ajustada, de acordo com a patologia, pelos fatores de atividade e lesão 

adaptados de LONG et al. 

Gasto energético basal (Equação de Harris & Benedict) 

Homem: 66,47 + (13,75 x peso) + (5,00 x altura) – (6,75 x idade) 

Mulher: 655,09 + (9,56 x peso) + (1,84 x altura) – (4,67 x idade) 

Peso = kg / altura = cm / idade = anos 

Fator atividade 

Acamado = 1,2 Acamado + móvel = 1,25 Deambulando = 1,3 

 

 

 

Paciente não complicado 1,00 Infecção grave 1,3 

P.O Pequeno 1,02 Pancreatite 1,3-1,8 

Fator térmico 

38ºC 1,1 

40ºC 1,3 

41ºC 1,4 
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P.O. Médio 1,0 Insuficiência Renal aguda 1,3 

P.O. Grande 1,10-1,25 Insuficiência cardíaca 1,3-1,5 

Fratura 1,1 Insuficiência hepática 1,1,55 

Sepse 1,2-1,8 Desnutrição grave 1,5 

Peritonite 1,2-1,5 Doença cardiopulmonar 0,8-1,0 

Multitrauma(reabilitação) 1,5 Doença cardiopulmonar c/ 

cirurgia 

1,3- 1,55 

Multitrauma + Sepse 1,6 Transplante de fígado 1,2- 1,5 

Queimadura 30-50% 

1,7 

DM 1,1 

Queimadura 50-70% 

1,8 

DPOC 1,2 

Queimadura 70-90% 

20, 

SIDA 1,45 

Câncer 1,1-1,45 Hepatopatias 1,2 

Jejum ou inanição 1,2- 1,3 Renais em hemodiálise 1,2 

Pequeno trauma de tecido 1,14-1,37 Neurológicos e coma 1,15- 1,20 

Fraturas múltiplas 1,2-1,35 TCE 1,40 

Cirurgia cardíaca 1,2 Crhon em atividade 3,0 

SIC 1,45 Retocolite 1,3- 1,6 

 

SCQ = superfície corporal queimada 

DM = diabetes mellitus 

DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica 

SIDA = síndrome da imunodeficiência adquirida 
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TCE = trauma cranioencefalico 

SIC = síndrome do intestino curto / P.O. = pós-operatório. 

Necessidades calóricas 

KCAL POR KG DE PESO 

X = kcal x Peso 

X = kcal ÷ Peso 

Recomendações kcal/kg peso kcal 

Hipocalórica 20 – 25 

Normocalórica 25 – 35 

Hipercalórica 35 – 45 

Hipercalórica 35 – 45 

Fonte: Lílian Cuppari, 2005 

AMPUTADOS 

Cálculo de Peso Anterior à Amputação 

Peso anterior à amputação =               Peso atual x 100 

                                                 100 - Porcentagem de amputação 

Porcentagem do Peso Corporal contribuído por partes específicas do corpo 

Parte Corpora Porcentagem da amputação 

Tronco s/membros 50,0 

Mão 0,7 

Antebraço com mão 2,3 

Antebraço sem mão 1,6 

Parte superior do braço 2,7 

Braço inteiro 5,0 
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Pé 1,5 

Parte inferior da perna com pé 5,9 

Parte inferior da perna sem pé 4,4 

Coxa 10,1 

Perna inteira 16,0 

   Fonte: Osterkamp, 1995 

Cálculo para Peso corrigido 

Peso corrigido = Peso antes da amputação (100 - % de amputação) 

                                                                 100 

Cálculo do IMC Real, segundo fórmula de Tzamaloukas e cols. (1994). 

IMC = Peso Corrigido = Altura (1- peso sem amputação – peso corrigido) 

                                                       Peso antes da amputação 

3.3.7.5.1.4 Necessidades proteicas 

Um aporte proteico adequado é necessário para a síntese de proteínas para defesa e 

recuperação celular, poupar massa corporal magra e redução do nível de catabolismo da 

proteína endógena para neoglicogênese. 

Pacientes sem estresse metabólico 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico 1,5 – 2,0 g/kg/dia. 

Pacientes com estresse metabólico em sepse 1,7 – 2,0 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica em diálise 1,0 – 1,2 g/kg/dia. 

Insuficiência renal aguda ou crônica sem diálise 0,6 – 1,0 g/kg/dia. 

Insuficiência hepática com encefalopatia hepática grau III e IV 0,8 – 1,0 g/kg/dia. 

GESTANTES 

A Partir da identificação do peso e da altura pré-gestacionais, pode-se calcular o índice de 

massa corpórea e estabelecer a previsão de ganho de peso total para a gestação, de 

acordo com a “National Academy of Sciences”. 

Tabela 

Ganho de peso total esperado para a gestação de acordo com o IMC. 
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IMC (Peso Pré-gestacional) Classificação Ganho de Peso Total Esperado 

19,8-26kg /m²gestação Peso normal 15 a 16 kg até o final da gestação 

26-29 kg/m² Sobrepeso 7 a 15,5 kg até o final da gestação 

Acima de 29 kg/m² Obesidade Menos de 6 kg 

Fonte: Kravosec (1991). 

Nota- Quando a idade gestacional é desconhecida, recomenda-se que a mãe adquira um 

mínimo de 1 kg mensal durante o segundo e o terceiro trimestres (Kravosec (1991). 

Triagem Nutricional para Crianças 

Para realizar a triagem Nutricional utiliza-se a ferramenta STRONGkids (HUSENTRYT ET 

AL.,2013) pois possibilita triar os pacientes pediátricos identificando os de risco nutricional 

com facilidade. 

A triagem será realizada em até 48 h após a internação e alcançara a faixa etária entre 1 

mês e 18 anos de idade 

Questionário para triagem 

Existe alguma doença com risco de desnutrição ou previsão de cirurgia de grande porte?           

( ) Sim = 02 pontos          ( ) Não = 00 pontos 

O paciente apresenta algum sinal que sugere estado nutricional precário quando avaliado 

de forma subjetiva?                                              

( ) Sim = 01 ponto            ( ) Não = 00 pontos 

Alguma desta situação está presente? 

( ) Diarreia excessiva (> 5 episódios/dia) e ou vômitos (> 3 episódios/dia) 

( ) Redução da ingestão oral nos últimos 5 dias 

( ) Intervenção nutricional previa 

( ) Ingestão oral insuficiente por motivo de  dor 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 

Ocorreu perda ou ganho de peso insuficiente (em crianças menores de 1 ano) durante a 

última semana ou mês? 

( ) Sim = 1 ponto 

( ) Não = 00 pontos 
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Classificação: 

( ) Alto risco: 4-5 pontos 

( ) Médio risco: 1-3 pontos 

( ) Baixo risco: 0 ponto 

Escore Risco Conduta 

4-5 pontos. Alto risco Consultar especialista para diagnostico nutricional 

completo, intervenção nutricional e acompanhamento. 

Avaliar a adequação da dietoterapia. 

1-3 pontos. Médio Risco Considerar intervenção nutricional.                 Realizar 

pesagem duas vezes por semana e reavaliar risco 

nutricional uma vez por semana. Se julgar necessário 

consultar um especialista para diagnóstico completo. 

0 pontos. Baixo Risco Não há necessidade de intervenção nutricional checar 

peso e avaliar risco semanalmente. 

 

3.3.7.5.1.5 Situações de risco Nutricional 

Anorexia nervosa 

Queimados 

Pneumopatias (bronquiolite, pneumonia, displasia broncopulmonar) 

Doença celíaca 

Fibrose cística 

Doença cardíaca crônica Doença infecciosa (AIDS, leishmaniose, varicela, síndrome pertussis, 

meningite, tuberculose); 

Prematuridade/imaturidade (corrigir idade para 6 meses) 

Câncer Doença hepática crônica 

Doença renal crônica 

Pancreatite 

Síndrome de má absorção intestinal 

Doença muscular 

Doença metabólica 

Trauma 
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Doença neurológica (paralisia cerebral, epilepsia); 

Previsão de cirurgia de grande porte; 

Farmacodermia não especificado (classificado pelo médico); 

3.3.7.5.1.6 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS 

 

Os índices antropométricos mais amplamente usados, recomendados pela OMS e adotados 

pelo Ministério da Saúde para a avaliação do estado nutricional de crianças, são: 

Peso-para-idade (P/I): Expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da 

criança.  

É o índice utilizado para a avaliação do estado nutricional, contemplado na Caderneta de 

Saúde da Criança, principalmente para avaliação do baixo peso. 

Essa avaliação é muito adequada para o acompanhamento do ganho de peso e reflete a 

situação global da criança; porém, não diferencia o comprometimento nutricional atual ou 

agudo dos pregressos ou crônicos.  

Por isso, é importante complementar a avaliação com outro índice antropométrico. 

Peso-para-estatura (P/E): Este índice dispensa a informação da idade; expressa a harmonia 

entre as dimensões de massa corporal e estatura. 

É utilizado tanto para identificar o emagrecimento da criança, como o excesso de peso. 

Estatura-para-idade (E/I): Expressa o crescimento linear da criança.  

É o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento 

da criança.  

É considerado o indicador mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população. 

Terapia Nutricional Enteral 

 A nutrição enteral será via de escolha quando: 

Não for possível se alimentar por via oral. 

A ingesta alimentar via oral for insuficiente menor que 60%. 

Paciente desnutrido e em situação de alto catabolismo. 

 

TGI íntegro e funcionante 

Lesões de SNC com a deglutição comprometida 

Pacientes desnutridos ou em risco nutricional 

Caquexia cardíaca, câncer 

Ingestão via oral inadequada (anorexia, depressão) 
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Anormalidades funcionais do intestino 

 Estados hipercatabólicos (queimados e infecção grave) 

Pré e pós-operatório que houver necessidade 

Obstrução esofágica, disfagia avançada 

 

Obstrução intestinal mecânica  

Pancreatite aguda grave 

Íleo paralítico grave com distensão intestinal 

Fístulas intestinais de alto débito (> 500 mL/dia) 

Síndrome do Intestino Curto 

Refluxo gastroesofágico intenso 

Isquemia gastrointestinal 

Doença terminal 

Hemorragia gastrointestinal severa 

Instabilidade hemodinâmica 

 

Tubo introduzido pelo nariz ou boca (<4-6 semanas) 

Nasogástrica/Orogástrica 

Características: 

Mais fisiológica (manutenção das funções gástricas) 

Permite maiores volumes de dieta 

Permite rápida progressão da dieta 

Fácil posicionamento da sonda (confirmação RX) 

Boa aceitação de fórmulas hiperosmolares 

Maior risco de saída acidental (tosse, vômito) 

 Nasoentérica/Oroentérica,nasoduodenal/oroduodenal, nasojejunal/orojejunal 

Características: 

Indicada para pacientes com distúrbios gástricos, refluxo e vômitos 

Persistentes. 

Introduzidas com auxílio de endoscopia 
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Menor risco de aspiração e saída acidental da sonda 

Requer dietas normo ou hipoosmolares 

Ostomias: tubo introduzido cirurgicamente ou via endoscópica pela parede intestinal (>6 

semanas) - Gastrostomia – Jejunostomia 

Características:  

Permite sondas com calibres maiores  

Menor risco de aspiração  

Aspecto social  

Baixo índice de complicações (deslocamento, obstrução, ulceração) 

Métodos de administração  

Bolus 

Administração da dieta com auxílio de seringa  

Método deve ser utilizado com muito rigor para evitar transtornos digestivos devido a uma 

administração rápida demais  

Infusão de 100-350 ml de dieta  

Infusão a cada 2 a 6 horas. 

Intermitente 

Administração da dieta pela força da gravidade 

Volume de 50 a 500ml de dieta administrada por gotejamento a cada 3 a 6 horas. 

Cálculo de gotejamento: 

(Gotas/minuto): Gotejamento = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎 / 3 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

1ml=20 

Gotas 

 Início da terapia nutricional= 50 - 60 gotas/minuto  

 Paciente adaptado= até 120 gotas/minuto 

Exame: 

Antes de iniciar a dieta o posicionamento da sonda deve ser confirmado pelo médico por 

meio de exame de RAIO X, e /ou aspiração do conteúdo gástrico. 

Gotejamento: 

O gotejamento da dieta enteral sempre deverá ser iniciado por 20 ml h, para prevenir a 

incidência de síndrome da realimentação como:   
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Náuseas, distensão abdominal, diarreias entre outros com ressalva dos pacientes que já 

chegarem na unidade e uso de dieta enteral e com gotejamento já atingido superior a 20 ml 

a cada 22 h livre dos sintomas acima descritos. 

Progressão da dieta enteral em BIC 

1º dia 20 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

2º dia 30 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

3º dia 40 ml/h: xxx ml a cada 22 h 

4º dia 50 ml/h: xxxx ml a cada 22 h 

Validade da dieta enteral  

Trocar a dieta enteral a cada 24 h, ou em caso de apresentar irregularidades na consistência 

ou embalagem. 

Controle de qualidade 

Antes da administração, a fórmula enteral deve ser submetida a controles físicos: inspeção 

visual (precipitados, separação de fases, alteração da cor) 

Verificar a precisão das informações constantes no rótulo  

Rotulagem 

No rótulo, devem constar as seguintes informações:  

Nome do paciente, número do leito, número do prontuário, volume total, velocidade de 

administração, via de acesso, data e hora do início da infusão, prazo de validade, nome de 

responsável. 

Uso de antibiótico 

Verificar com o farmacêutico se há possibilidade de a diarreia ter origem pelo fármaco ou 

por interação droga x nutriente, e relatar em prontuário. 

Colonização por bactérias enteropatogênicas 

Manter gotejamento trófico 

Alteração na flora colônica 

Manter gotejamento trófico 

Hiperosmolalidade 

Verificar a possibilidade de escolha de uma nova formula 

Velocidade de infusão da dieta 

Reduzir o gotejamento em casos que não apresentem boa aceitação. 

Medicamentos hiperosmolares 

Solicitar avaliação do farmacêutico junto com o responsável médico. 
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Na ausência de calorimetria indireta, sugere-se que uma equação preditiva baseada no peso 

(25-30 kcal/kg/d) deve ser aplicada rotineiramente para determinar os requisitos de 

energia. 

Sugere-se uma avaliação frequente da adequação da oferta de proteína. As necessidades 

de proteínas sugeridas são de 1,2-2,0 g/kg de peso corporal atual por dia e, provavelmente, 

pode ser ainda mais elevada em pacientes grandes queimados ou politraumatizados. 

Recomenda-se que a terapia de suporte nutricional enteral deve ser iniciada dentro de 24 - 

48 horas no paciente crítico que é incapaz de manter a ingestão voluntária. 

 

Em caso de Anorexia: 

Fracionar as refeições de 3 em 3 h ou de 2 em 2 h e oferece-las em pequenas porções 

Fazer de 4 a 6 refeições por dia 

Utilizar as preparações de formas variadas e coloridas afim de estimular o paladar 

Utilizar ervas e especiarias para estimular o paladar através das características sensoriais 

Fazer pequenas caminhadas para estimular o apetite 

Propiciar um ambiente agradável para realização das refeições, livre de ruídos, mesa bem-

posta, musica calma 

Aumentar o consumo de alimentos ricos em proteínas; carnes, leites e derivados, ovos e boas 

fontes calóricas como: pães e massas integrais e óleos vegetais. 

Em caso de náuseas e vômitos: 

Manter a cabeceira elevada ao fazer as refeições e 30 min após 

Mastigar bem devagar 

Evitar o consumo de alimentos gordurosos 

Evitar alimentos que lhe causem algum desconforto 

Evitar ingerir líquidos durante as refeições 

Não presenciar a preparação dos alimentos 

Dar preferência as preparações frias ou geladas como sucos, picolés, sorvetes, frapês 

Fracionar a ingestão de líquidos, várias vezes ao dia e em pequenas quantidades 

Consumir alimentos de rápida digestão como: torradas, bolachas de agua e sal, biscoitos de 

polvilho, chás, caldos e sopas, purês entre outros. 

Em caso de neutropenia: 

Evitar o consumo de alimentos crus como 

Frutas e verduras crus 
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Carnes cruas e/ou malpassadas, peixes crus e/ou malpassados, frutos do mar 

Ovos crus ou com gema mole 

Preferir alimentos cozidos ou industrializados 

Se utilizar alimentos crus, deixar em imersão de hipoclorito por 15 a 20 minutos e lava-las 

em agua corrente 

Quando houver liberação de frutas cruas consumir preferencialmente as de casca grossa 

como melancia, abacate, laranja, melão e manga. 

Em casos de anemia: 

Dar preferência a proteína de origem animal como; Fígado e carnes 

Vegetais verde escuros, como couve, brócolis 

Conciliar a ingestão de fontes vegetais com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C como 

as frutas cítricas, laranja, abacaxi, limão 

Evitar ingerir na mesma refeição alimentos que diminuem a absorção do ferro: leite e 

derivados, chá preto, café, farelo de trigo, chocolate e alimentos. 

Obstipação: 

Manter a hidratação 

Consumir alimentos com propriedades laxativas como preparações com farinhas integrais, 

farelos e grão integrais 

Frutas laxativas como laranja, ameixa, figo, mexerica, manga, kiwi, uva e mamão 

Frutas secas como: ameixa, uva-passa e damasco 

Consumir diariamente leguminosas como feijão grão de bico, ervilha e lentilha 

Dar preferência as verduras cruas como folhosos crus 

Evitar o consumo de doces e bebidas açucaradas. 

Em caso de mucosite ou estomatite: 

Evitar o consumo alimentos ácidos, picantes, crocantes, duros, cortantes ou que possam 

machucar a mucosa 

Evitar o consumo de alimentos com altas temperaturas extremas (muito quente ou muito fria) 

Evitar o consumo de bebidas gaseificadas como refrigerantes e aguas com gás e restringir o 

consumo de bebidas alcoólicas 

Evitar o consumo de alimentos ácidas como: Pimentas, condimentados, frutas cítricas (limão, 

abacaxi, maracujá, kiwi, morango e tangerina) 

Preferir alimentos de consistência macia, pastosa ou líquida, como sucos, cremes, mingaus, 

purês e frapês 

Fracionar as refeições de 2 em 2 h 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4147 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Se necessário, incluir complemento nutricional hipercalórico e hiperprotéico. 

Orientações para gastrite: 

Alimentos com alto teor de gordura 

Frutas cítricas (laranja, abacaxi, limão, morango, tangerina, uva, damasco, pêssego, cereja e 

kiwi) 

Temperos: Vinagre, pimenta, molho inglês, massa de tomate, molhos industrializados, ketchup, 

mostarda, caldos concentrados, molho tártaro 

Condimentos: pimenta do reino, pimenta malagueta e cravo da índia 

Ingerir líquidos durante as refeições 

Embutidos: Linguiça, salsicha, mortadela, presunto, bacon 

Enlatados e em conservas 

Carnes gordas 

Feijão e outras leguminosas 

Fruas oleaginosas: nozes, avelã, amêndoas, castanha do caju e do Pará 

Café, chá preto, mate e chocolate 

Bebidas alcoólicas e refrigerantes 

Doces concentrados 

Goma de mascar. 

Suplementos Artesanais 

Durante o tratamento oncológico alguns pacientes podem perder peso e apresentar mais 

dificuldade para recuperá-lo devido à inapetência, alguns desconfortos gastrointestinais 

pertinentes ao tratamento. 

Dessa forma, uma estratégia para ganhar ou manter seu peso é consumir alimentos e 

preparações hipercalóricas e hiperprotéico, nutricionalmente completas e saborosas. 

Aliado a estratégias de suplementação, também é muito importante fracionar sua 

alimentação em cinco a seis refeições ao dia (café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia), o que leva à melhora do estado nutricional, manutenção ou 

recuperação do peso, diminuição de complicações relacionadas aos efeitos adversos dos 

tratamentos com consequente melhoria do desempenho e de sua tolerância. 

Com esse intuito, foram elaboradas receitas nutritivas para incrementar o seu lanche. 

 

O VITAMINA DE FRUTAS VERMELHAS 

Ingredientes:  

Leite de cereais – 1 xícara 
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Morangos – 10 unidades 

Azeite de nozes – 1 colher de sobremesa 

Flocos de quinoa – 2 colheres de sopa 

Ameixa – 1 unidade 

9.9.1.2. Substituição: Leite de vaca – 1 xícara 

Morangos – 10 unidades 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Farinha de Aveia – 2 colheres de sopa (cozinhar a farinha de aveia no leite) Goiaba 

vermelha – 1 unidade 

Modo de preparo: Cozinhe a quinoa/ farinha de aveia no leite.  

Misture todos os ingredientes no liquidificador. Bater. 

O MILK-SHAKE DE CHOCOLATE 

9.9.2.1. Ingredientes: 

Clara cozida – 1 unidade 

Mingau de leite de soja – 1 xícara 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 

Leite de soja – 1 xícara 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Substituição:  

Sorvete de creme – 1 bola 

Chocolate em pó – 3 colheres de sopa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o azeite de 

macadâmia. Decore com o azeite. 

O CREME DE PAPAIA 

9.9.3.1. Ingredientes: 

Mamão papaia – ½ unidade 

Sorvete de creme – 1 bola 

Granola – 1 colher de sopa 

Substituição:  

Mamão papaya – ½ unidade 
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Mingau de quinoa – 3 colheres de sopa 

Manteiga amolecida – 1 colher de sobremesa. 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva 

Curau de leite de coco 

 Ingredientes:  

Milho verde – 1 lata sem soro 

Água – 1 xícara 

Leite condensado – ½ lata 

Mucilon de milho – 1 colher de sopa 

Leite de coco – 1 xícara 

Manteiga – 1 colher de sobremesa 

Azeite de macadâmia – 1 colher de sobremesa 

Modo de preparo: Bata no liquidificador o milho e a água e coe. Em uma panela coloque 

todos os ingredientes, menos o leite condensado. Quando a preparação estiver cremosa, 

acrescente o leite condensado e o azeite de macadâmia. 
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Protocolo - POP.010 NUTRIÇÃO - MAPA NUTRICIONAL   

1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as prescrições dietéticas dos pacientes, possibilitar a mensuração 

quantitativa das preparações diárias a serem distribuídas, assegurar e diferenciação entre 

os tipos de dietoterapia e seus respectivos usuários. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Setor de Nutrição e beira leito em todos os setores de internação. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Dietoterapia: Tratamento por meio de dieta. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, é preenchido por meio de 

consulta via prontuário físico e eletrônico, onde são coletadas as seguintes informações: nome 

completo, data de nascimento, prescrição dietética, número do leito e enfermaria onde se 

encontra o paciente. 

4.2. Após a confecção do mapa o responsável irá durante visita nos leitos confirmar as 

informações anteriormente adquiridas, verificar se há alguma alteração ou fator que 

influencie na aceitação da dieta como: preferencias regionais ou culturais, uso de aparelhos 

ortodônticos ou próteses, ausências de próteses entre outros. Se forem identificados fatores 

que diminuam a aceitação da dieta, cabe a nutricionista e equipe de nutrição acrescentar as 

informações ao mapa. 

4.3. Quando forem identificados fatores que diminuam a aceitação da dieta, cabe ao 

nutricionista e equipe de nutrição acrescentar as informações necessárias ao FOR.180.CNT 

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, após preenchimento, é encaminhado à área de 

produção antecedente a cada refeição, para que sejam confeccionadas as dietas assim como 

descritas, levando em consideração a prescrição dietética, idade e as individualidades de 

cada usuário identificado durante visita em leito. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Mapa 

5.2. Prancheta 
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5.3. Caneta 

6. EPI 

6.1. Mascara, que varia de acordo com as precauções de cada enfermaria. 

7. RESPONSABILIDADE  

7.1. Equipe de nutrição da unidade: na descrição detalhada das atividades. 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Diariamente anteriormente as refeições. 

9. REGISTRO 

9.1. FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Caso não haja como imprimir o FOR.180.CNT MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

REFEIÇÕES. 

10.1.1. Ação: O mapa nutricional deve ser preenchido manualmente com as principais 

informações; nome completo, data de nascimento e dieta prescrita. 

10.2 NC: Em caso de homônimos  

10.2.1 Ação: Acrescentar o nome completo da mãe. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. A confecção do mapa nutricional possibilita assegurar a distribuição correta da 

dietoterapia prescrita para cada usuário, assim como quantificar o número de refeições a 

serem confeccionadas e distribuídas. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Não se aplica. 

13. ANEXO 

13.1. Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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3.3.7.5.3.1 Protocolo - DI.005.DT REGIMENTO DA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL.  

 

A Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) tem por objetivo atuar 

na execução, inspeção e avaliação permanente em todas as etapas de boas 

práticas que devem ser observadas para a aplicação da Terapia Nutricional 

Enteral, nos distúrbios nutricionais (agudos e crônicos) associados a maior 

morbimortalidade, tempo de internação e ocorrência de complicações. 

O AÇÃO DA COMISSÃO 

Resultará em indicadores para avaliar e gerenciar quanto à qualidade da 

terapia nutricional.  

 

 

1.1.1. 01 Representante da Nutrição; 

1.1.2. 01 Representante da Farmácia; 

1.1.3. 01 Representante Médico; 

1.1.4. 01 Representante da Enfermagem; 

1.1.5. 01 Representante do Serviço Social. 

 

Os membros desta comissão poderão ser substituídos em qualquer tempo, 

mediante justificativa escrita. A ausência de um membro em três reuniões 

consecutivas sem justificativa ou ainda seis reuniões não consecutivas sem 

justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.  
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6. ATRIBUIÇÕES 

6.1. São atribuições do farmacêutico 

6.1.1. Avaliar a formulação das prescrições médicas e dietéticas quanto à 

compatibilidade físico-química droga-nutriente e nutriente-nutriente;  

6.1.2. Adquirir, armazenar e distribuir, criteriosamente, a NE industrializada, quando 

estas atribuições, por razões técnicas ou operacionais, não forem de responsabilidade 

do nutricionista; 

6.1.3. Participar de estudos de fármaco-vigilância com base em análise de reações 

adversas e interações droga-nutrientes e nutrientes-nutrientes, a partir do perfil 

farmacoterapêutico registrado;  

6.1.4. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e 

de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores; 

6.2. São atribuições do enfermeiro 
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6.2.1. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal quanto à utilização e 

controle da TN; 

6.2.2. Preparar o usuário, o material e o local para o acesso enteral; quando houver; 

6.2.3. Prescrever os cuidados de enfermagem na TN, em nível hospitalar, ambulatorial 

e domiciliar; 

6.2.4. Proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou transpilórica; 

assegurar a manutenção da via de administração; receber a NE e assegurar a sua 

conservação até a completa administração; proceder à inspeção visual da NE antes de 

sua administração;  

6.2.5. Avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de 

assepsia, de acordo com as BPANE da RDC/Anvisa n.º 63 de 6/7/2000 as 

informações contidas no rótulo, confrontando-as com a prescrição; 

6.2.6. Assegurar a infusão do volume prescrito da NE, através do controle rigoroso 

do gotejamento, de preferência com o uso de bomba de infusão; 

6.2.7. Detectar, registrar e comunicar à EMTN e/ou o médico responsável pelo 

paciente as intercorrências de qualquer ordem técnica e/ou administrativa; 

6.2.8. Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração 

e à evolução do paciente quanto aos sinais vitais, tolerância do volume proposto, 

diarreia e outros que se fizerem necessários; 

6.2.9. Garantir a troca da sonda enteral, com base em procedimentos pré-

estabelecidos; 

6.2.10. Participar e promover atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores; 

6.2.11. Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionados à TN, 

visando à segurança do paciente; 

6.2.12. Participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição 

de equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da TN; 

6.2.13. Assegurar que qualquer outra droga e/ou nutrientes prescritos sejam 

administrados no mesmo envase da NE, conforme procedimentos pré-estabelecidos; 
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6.2.14. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, utilizando indicadores 

nutricionais subjetivos e objetivos, com base em protocolo pré-estabelecido, de forma a 

identificar o risco ou a deficiência nutricional; 

6.2.15. Fazer balanço hídrico do paciente em TN diariamente e informar a EMTN; 

6.3. São atribuições do nutricionista 

6.3.1. Realizar a avaliação do estado nutricional do usuário, de forma a identificar 

o risco ou a deficiência nutricional; 

6.3.2. Elaborar a prescrição dietética com bases nas diretrizes estabelecidas na 

prescrição médica; 

6.3.3. Acompanhar a evolução nutricional do usuário em terapia de NE, independente 

do dispositivo de infusão, até a alta nutricional estabelecida pela EMTN; 

6.3.4. Adequar a prescrição em consenso com o médico, com base na evolução 

nutricional e tolerância digestiva apresentada pelo usuário; 

6.3.5. Garantir o registro claro e preciso de todas as informações relacionadas à 

evolução nutricional do usuário; 

6.3.6. Orientar o usuário, a família ou o responsável legal, quanto à preparação e à 

utilização da NE prescrita para o período após a alta hospitalar; 

6.3.7. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de 

educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores. 

6.4. São atribuições do médico 

6.4.1. Indicar e prescrever a TN; 

6.4.2. Estabelecer a via de acesso da NE;  

6.4.3. Assegurar o acesso ao trato gastrointestinal para a NE e estabelecer a melhor 

via; 

6.4.4. Orientar os pacientes e familiares ou o responsável legal quanto aos riscos e 

benefícios dos procedimentos de cateterização venosa e/ou entérica; 

6.4.5. Participar do desenvolvimento técnico e científico relacionado ao procedimento; 

garantir o registro da evolução e dos procedimentos médicos. 

6.5. São atribuições do Assistente Social 
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6.5.1. Encaminhar providências, e prestar orientação social ao usuário/grupo familiar 

ou responsável. 

6.5.2. Orientar usuário/ familiares e responsável em relação aos recursos disponíveis 

para requerimento da dieta nutricional estabelecida pela EMTN.  

6.5.3. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e 

serviços junto a órgão da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades.  

6.5.4. Registrar evolução em sistema e prontuário, com via impressa, assinada e 

carimbada.  

8.7. São atribuições do Presidente 

8.7.1. Convocar e presidir as reuniões; 

8.7.2. Representar a Comissão junto a Diretoria da Instituição, ou indicar seu 

representante; 

8.7.3. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros; 

8.7.4. Fazer cumprir o Regimento. 

8.8. São atribuições da secretária 

8.8.1. Elaborar e divulgar cronograma de reuniões da comissão; 

8.8.2. Lavrar as atas de reuniões; 

8.8.3. Convocar os membros da comissão para reuniões conforme cronograma pré-

estabelecido; 

8.8.4. Organizar e manter o arquivo da comissão; 

8.8.5. Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço 

da secretaria. 

3.3.7.5.3.2 INDICADORES  

9.1. Frequência de remoção involuntária de sonda de dieta enteral: 

Fórmula: Nº de sondas obstruídas em pacientes em TNE X 100. 

 Nº total de pacientes/dia em TNE 

10. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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3.3.7.5.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - NORMAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

UNIDADE DE 

SAÚDE 
Manual de Normas e Rotinas 

Nutrição e Dietética 

EO.1 

Emissão 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

Revisão 

No: Data: 

Horário de funcionamento da área/serviço 

O serviço funciona das 07h às 19h e das 19h às 07h (regime de plantão). 

Usuários da área/serviço 

Pacientes, médicos, funcionários e acompanhantes 

Normas 

Os funcionários deverão se apresentar no horário determinado pela instituição, 

devidamente higienizados (tomar banho antes de iniciar as atividades) e uniformizados 

para o serviço: farda, touca e sapato fechado; 

É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar as atividades, coçar 

o nariz, limpar as bancadas e equipamentos e após o uso do banheiro; 

É obrigatório o uso de luvas, toucas e máscaras descartáveis durante o preparo dos 

alimentos, tais como: saladas, lanches, manipulação de todos os alimentos e na 

distribuição das refeições; 

É vedado aos funcionários de sexo masculino o uso de barba e/ou bigode, assim como 

unhas limpas e cabelos cortados; 

Os funcionários do sexo feminino deverão manter unhas limpas, aparadas e sem uso de 

esmaltes, cabelos presos e em hipótese alguma usar adornos, tais como: anéis, 

pulseiras, brincos e/ou qualquer outro tipo de adorno; 

É proibido fumar nas dependências do setor de Nutrição e Dietética; Não falar, tossir, 

gritar, cantar ou espirrar sobre os alimentos; 

A  higienização  do  uniforme  é  responsabilidade  do  funcionário,  devendo  trocar  o  

mesmo  sempre  que necessário; 

É obrigatório o uso de luvas durante a produção e manuseio dos alimentos; 

É proibida a entrada de funcionários e/ou quaisquer outras pessoas, portando pacotes 
e/ou sacolas; 

Na ausência do funcionário para a jornada de trabalho, se for caso de doença, comunicar 

a chefia imediata e apresentar atestado médico no retorno às atividades; 
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Toda troca de escala deverá ser comunicada a chefia imediata com antecedência; O 

nutricionista deverá visitar o paciente em seu leito logo após a admissão deste; 

As visitas subsequentes ao paciente deverão ser programadas de acordo com o quadro 

clínico deste; Toda dieta de paciente só poderá ser liberadas após verificação no 

prontuário das condições do mesmo; 

É proibida a entrada de qualquer tipo de alimento para o  paciente, salvo casos 

em que o médico, a enfermagem e a nutricionista estejam previamente de acordo; 

A refeição para paciente em observação no setor de emergência só será liberada após 

6h de permanência do mesmo no setor, salvo nos casos de crianças, idosos, menores, 

diabéticos e outros, após avaliação da nutricionista; 

O paciente será servido de seis refeições ao longo do dia: desjejum, colação, almoço, 

lanche, jantar e ceia; Somente terá direito às refeições (desjejum, almoço e jantar) 

o acompanhante que esteja acompanhando menores de 18 anos e/ou idosos acima de 

60 anos; 

Todos os funcionários do serviço de Nutrição e Dietética deverão manter sempre 

uma atitude cordial e urbana para com os pacientes e/ou seus acompanhantes; 

Dirigindo-se ao paciente o nutricionista e/ou copeiro deverá sempre tratá-lo pelo nome, 
estimular a aceitação da dieta oferecida e colocar-se à disposição do mesmo; 

As solicitações de troca de dietas e de componentes da mesma, somente serão atendidas 

se o paciente não estiver de dieta especial; 

O copeiro deverá sempre informar à nutricionista intercorrências relacionadas à dieta do 

paciente ( vômitos, diarreia, falta de apetite, rejeição a algum alimento, etc.); 

Em hipótese alguma o copeiro deverá ser indelicado ou entrar em discussão com o 

paciente e/ou acompanhantes. Quaisquer problemas dessa natureza deverão ser 

comunicados á nutricionista imediatamente para que a mesma possa resolvê-los; 
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Os mapas de dieta dos pacientes deverão ser verificados diariamente, conferindo o nome, 

leito e  dieta prescrita, para somente então, serem entregues na copa; 

As dietas especiais deverão ter atenção redobrada para que não falte nenhum item da mesma; 

O preparo das refeições dos pacientes deverá ser feito com atenção e cuidado, atentando 

para todas as observações, sobretudo, as preferências dos mesmos; 

A área da copa deverá estar sempre limpa, higienizada e arrumada, evitando o acumulo de 

quaisquer tipos de lixo e/ou restos de alimentos; 

Os utensílios não descartáveis, utilizados pelos pacientes, não deverão ficar muito tempo 

expostos nas enfermarias, portanto deverão ter prioridade na hora do recolhimento; 

As solicitações de pacientes e/ou acompanhantes feitas por telefone deverão ser anotadas e 

informado aos solicitantes da possibilidade de atendê-los o mais rápido possível, assim como 

comunicar as solicitações à nutricionista; 

Registrar no livro de ocorrências toda e qualquer ocorrência durante a jornada de trabalho; 

A entrega de alimentação aos pacientes que estão em isolamento deverá ser feita 

observando todos os cuidados, tais como: 

O copeiro deverá estar usando touca, máscara e luvas; 

A alimentação deverá ser servida em quentinhas descartáveis; 

Os utensílios tais como talhares e copos deverão ser descartáveis. 

O copeiro jamais deverá alimentar o paciente. Quando o paciente não estiver em condições 

de se alimentar sozinho e/ou o acompanhante não se encontrar no local, o copeiro deverá 

comunicar a enfermeira chefe da unidade de internação para que a mesma tome 

providências; 

O copeiro jamais deverá acordar o paciente para que este se alimente; 

Visando uma melhor aceitação da dieta por parte do paciente, os sucos deverão ser servidos 

ligeiramente gelados e as sopas e mingaus deverão ser servidos quentes; 

Os alimentos mornos ou frios somente deverão ser servidos aos pacientes quando suas 

condições assim exigem tais como: pacientes que fizeram cirurgias de garganta, nariz, etc.. 

Os cardápios são elaborados pelo nutricionista e obedecerão aos seguintes critérios: Os 

cardápios serão elaborados semanalmente; 

Ao término da última semana do mês, inicia-se a primeira semana do mês subseqüente com 

o cardápio da primeira semana do mês anterior; 

Os cardápios serão elaborados para atender a todos, apresentando variedade, buscando evitar 

a monotonia; A entrega das mercadorias do serviço de nutrição e dietética serão entregues 

de acordo com cronograma feito pela instituição, sempre às sextas-feiras; 

0s gêneros não entregues às sextas-feiras serão imediatamente cobrados no primeiro dia útil, 

para que seja feita a reposição dos mesmos; 
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A armazenagem dos gêneros recebidos deverá ser feita nos locais adequados para cada tipo 

de alimento e de acordo com as condições estruturais do local; 

Os gêneros alimentícios serão liberados diariamente para a cozinha de acordo com o cardápio 

e número de comensais; 

O funcionário responsável pela guarda dos gêneros alimentícios fará a liberação dos mesmos 

para a cozinha, sempre que possível, na presença da nutricionista 

Manter os alimentos sempre cobertos; 

Manter limpa a área de trabalho antes e depois da execução das tarefas; 

Nunca descongelar alimentos em temperatura ambiente, sobretudo as carnes que, antes da 

cocção, deverão descongelar dentro do refrigerador; 

Nunca misturar alimentos crus com os cozidos para evitar a contaminação cruzada; 

É obrigatório higienizar com água e sabão, os equipamentos e utensílios quando estes são 

utilizados no preparo de alimentos diferentes; 

Manter sempre limpos os panos de prato; Manter sempre fechado os recipientes de lixo; 

É obrigatório o uso de luvas descartáveis no manuseio de alimentos prontos, desfiando 

frango, preparo de sanduíches, etc.; 

A higienização da caixa de água deverá ser realizada a cada 6 meses, por empresa qualificada 

e que deverá apresentar certificado de garantia pelo serviço executado. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação:
 Aprovaçã
o 

 
Assinatura do 

representante Data: 
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3.3.7.5.4.2 ROTINAS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - TAREFA: MONTAR 

BANDEJAS DE REFEIÇÕES 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.1 

Emissão 

 

TAREFA: MONTAR BANDEJAS DE REFEIÇÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir refeição servida conforme dieta indicada. 

Recursos Necessários 

Todos os utensílios e alimentos necessários à confecção das refeições. 

Atividades 

Remover todos os adornos; 

Colocar touca de proteção para o cabelo e máscara; 

Identificar o nome e leito do paciente na ficha de identificação da dieta para cada 

bandeja; Verificar a dieta de cada paciente; 

Porcionar o alimento na bandeja conforme manual da dieta; Distribuir talhares, 

sobremesa e copos de suco na bandeja; Colocar bandejas no carro de transporte. 

Cuidados 

Montar bandeja conforme dieta indicada. 

Ações em caso de não conformidade 

Se  algum  paciente  solicitar  alguma  alimentação  que  não  esteja  no  mapa  de  

dieta,  comunicar-se imediatamente com a nutricionista para que esta tome as devidas 

providências. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.3 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.2 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO REFEITÓRIO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Assegurar que o refeitório mantenha-se limpo e higienizado antes e após as refeições 

servidas. 

Recursos Necessários 

Todos os materiais necessários para a execução da higienização. 

Atividades 

Limpar balcão térmico após a distribuição das refeições; Retirar cubas e limpá-las após a 

distribuição das refeições; 

Lavar e enxugar todos os utensílios utilizados no refeitório durante o desjejum com água, 

sabão detergente e depois friccioná-los com álcool a 70%; 

Limpar e arrumar as mesas do refeitório fazendo a reposição de material para o 

almoço (galheteiros, farinheira, paliteiro, etc.); 

Limpar as bancadas da cozinha onde são confeccionadas as dietas, com água, sabão 

detergente e depois passar álcool a 70%; 

Limpar as mesas do refeitório após a distribuição do almoço e recolher todo o material 

para guardar; Lavar a refresqueira; 

Lavar todos os utensílios utilizados no almoço com água, sabão detergente e friccioná-

los com álcool a 70%; 

Limpar as bancadas com água, sabão detergente e friccioná-las com álcool a 70%; Limpar 

os armários; 

Lavar as garrafas térmicas; 

Preparar toda a rampa, antes de distribuir o desjejum. 

Cuidados 

Lembrar-se sempre de passar álcool a 70% após as lavagens nos utensílios e bancadas de 

trabalho; Não se esquecer de lavar as garrafas térmicas; 
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Lembra-se sempre de ligar o balcão térmico antes de servir as refeições; Desligar o balcão 

térmico após a distribuição das refeições. 

Ações em caso de não conformidade 

Se o balcão térmico e/ou a refresqueira apresentarem algum problema, informar a 

nutricionista para que a mesma tome providências; 

Se faltar algum material de reposição para as mesas do refeitório, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie a substituição. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 

  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4169 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

3.3.7.5.4.4 TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.3 

Emissão 

 

TAREFA: PREPARAÇÃO DE SALADAS E LEGUMES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Agilizar o preparo das refeições. 

Recursos Necessários 

Todos os alimentos e utensílios necessários para o preparo das refeições. 

Atividades 

Lavar e cortar os temperos do dia e passar para o cozinheiro; Cortar os legumes do jantar 

do dia; 

Descascar os legumes do almoço do dia seguinte; Preparar saladas cruas e cozidas para o 

almoço; Catar feijão e colocá-lo de molho; 

Cuidados 

Ter agilidade no preparo dos temperos para ajudar o cozinheiro; Não se esquecer de 

colocar o feijão de molho. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum ingrediente para a confecção das saladas, informar a nutricionista 

para que a mesma providencie a entrega. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.5 TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.4 

Emissão 

 

TAREFA: PREPARO DE REFEIÇÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Cozinheira. 

Resultados esperados 

Garantir a qualidade e quantidades adequadas das refeições para funcionários e pacientes 

da instituição. 

Recursos Necessários 

Alimentos, bancadas, panelas, mapa de dieta, cardápio e demais utensílios para o 

preparo de refeições. 

Atividades 

Verificar o cardápio do almoço ou jantar; Verificar o cardápio do dia para os pacientes; 

Conferir o número de dietas programadas; 

Conferir o material liberado pelo estoque para a confecção das refeições; Conferir as 

carnes e informar a nutricionista; 

Preparar as refeições; 

Fazer o pré preparo das carnes para o dia seguinte. 

Cuidados 

Ter atenção ao verificar o cardápio dos pacientes para não preparar a dieta errada; Ter 

atenção ao conferir as carnes para que não falte; 

Não esquecer-se de deixar as carnes do dia seguinte pré-preparada. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar qualquer ingrediente para a confecção das refeições do dia, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie a reposição; 

Toda e qualquer intercorrência e/ou alteração no cardápio do dia, comunicar a 

nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.6 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.5 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO MANUAL DOS UTENSÍLIOS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Utensílios devidamente higienizados. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido neutro, álcool a 70%, esponja, pano de limpeza descartável, luvas 

de borracha, avental impermeável e utensílios (pratos, talhares, bandejas, jarras, facas, 

peneiras, etc.) 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’S necessários para a realização da tarefa; Retirar o excesso de 

sujeiras; 

Umedecer a esponja em solução detergente; 

Iniciar a lavagem utilizando água corrente, dispondo os utensílios já ensaboados de modo 

organizado; 

Enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente e demais resíduos, 

fechando a torneira a cada interrupção da operação de enxágüe para iniciar um novo 

lote; 

Prosseguir sucessivamente, trabalhando em lotes para o uso racional da água; Fazer a 

desinfecção, utilizando álcool a 70% na forma líquida; 

Deixar secar naturalmente. 

Cuidados 

Controlar o tempo necessário para a ação dos produtos; Assegurar corretamente a 

utilização dos EPI’s. 

Ações em caso de não conformidade 
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Caso ocorra a falta de qualquer recurso necessário a realização da atividade, comunicar 

à nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.7 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.6 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DOS FOGÕES 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Cozinheiros. 

Resultados esperados 

Fogões devidamente higienizados e sem incrustações. 

Recursos Necessários 

Desengordurante, esponja de aço, espátula, pano de limpeza descartável, avental 

impermeável, luvas de borracha, óculos de proteção, vaselina, pia com cuba profunda. 

Atividades 

Diária: 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Raspar as 

incrustações; 

Aplicar produto desengordurante puro, com a ajuda de uma esponja apropriada (fibraço), 

com permanência de 10 minutos; 

Retirar as incrustações com fibraço; 

Retirar totalmente o produto com pano descartável úmido; Lavar o pano em água 

corrente; 

Repetir a operação até a total retirada do produto; Deixar secar naturalmente; 

Aplicar vaselina com auxilio de pano descartável seco. Queimadores e grelhas (semanal): 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Desmontar as peças 

móveis; 

Imergir as peças em solução de água morna com produto desincrustante, com 

permanência mínima de 30 minutos; 

Retirar incrustações com fibraço e espátula; Enxaguar; 

Secar com pano seco; Colocar de volta no fogão. 

Cuidados 

Verificar o estado de conservação dos estrados; 
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Verificar sempre se há presença de sujidade nos estrados; Assegurar o uso correto dos 

EPI’s; 

Controlar tempo necessário para a ação dos produtos. 

Ações em caso de não conformidade 

Caso haja estrados quebrados providenciar a substituição dos mesmos; 

Na ausência de algum recurso necessário a realização da tarefa, comunicar à 

nutricionista; Caso haja presença de sujeiras nos estrados após a higienização, repetir a 

operação. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.8 TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.7 

Emissão 

 

TAREFA: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Nutricionista e auxiliares de cozinha. 

Resultados esperados 

Mercadorias adquiridas dentro dos padrões higiênico-sanitários, recebidas em 

conformidade com os preços cotados pelo setor de compras. 

Recursos Necessários 

Balança, contentores, caneta ou lápis, prancheta e luvas. 

Atividades 

Verificar se o veículo de entrega está em condições adequadas de higiene e conservação; 

Verificar se os entregadores estão adequadamente uniformizados; 

Retirar a mercadoria da embalagem original, como caixas de papelão ou madeira, para 

ser acondicionada em contentores de polietileno; 

Verificar as características sensoriais do produto (cor, odor, textura); Verificar data de 

validade, embalagem limpa e íntegra; 

Conferir peso e/ou quantidade de acordo com a nota fiscal. 

Cuidados 

Caso haja mais de um fornecedor aguardando, a ordem de recebimento deve dar a 

seguinte preferência: Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados; 

Alimentos perecíveis congelados; 

Alimentos perecíveis em temperatura ambiente; Alimentos não perecíveis; 

Ficar atento ao receber os gêneros alimentícios, sobretudo, quanto à qualidade dos 

mesmos; Ficar atento quanto ao prazo de validade dos gêneros alimentícios que estão 

sendo recebidos; Atenção quanto ao acondicionamento dos gêneros alimentícios 

(recipiente e local correto). 
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Ações em caso de não conformidade 

Caso ocorra atraso na entrega, desvio da qualidade, inadequação no transporte e 

manuseio do material por parte do fornecedor, providenciar reclamação, por escrito ou 

por telefone, junto ao fornecedor. 

Devolver os produtos enlatados que estejam amassados, com vazamento e∕ou 

apresentando ferrugem no seu exterior; 

Devolver todos os produtos que não apresentem cor e textura adequadas, assim como 

a integridade da embalagem inadequada; 

Devolver  todos  os  produtos  que  estejam  com  peso  e∕ou  prazo  de  validade  fora  

das  especificações solicitadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.9 TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A 

SECO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.8 

Emissão 

 

TAREFA: ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECO 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Almoxarife e auxiliar de almoxarife. 

Resultados esperados 

Gêneros alimentícios armazenados obedecendo as normas da legislação quanto ao 
controle de prazo de validade, controle de temperatura e armazenamento isolados de 
produtos de outra natureza. 

Recursos Necessários 

Local fresco, ventilado e iluminado, estrados e prateleiras. 

Atividades 

Receber a mercadoria; 

Retirar os produtos das caixas; 

Organizá-los nas prateleiras obedecendo ao método PEPS (primeiro que entra, primeiro 

que sai); 

Organizar os alimentos industrializados afastados dos grãos e cereais para evitar a 

infestação por insetos a estes associados. 

Cuidados 

Os alimentos não devem ser armazenados juntos a produtos químicos; O material 

descartável deve ser mantido separado dos demais produtos; 

Os alimentos devem ser colocados em estrados e jamais em contato direto com o piso; 

Os estrados devem ter altura mínima de 25 cm do chão com afastamento de 50 cm da 

parede. 
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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 

Data: 
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3.3.7.5.4.10 TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS PERECÍVEIS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.9 

Emissão 

 

TAREFA: ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS PERECÍVEIS 

Revisão 

No: Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Garantir que os gêneros alimentícios estejam acondicionados em local e de forma 

correta. 

Recursos Necessários 

Freezer, geladeira e planilha de registro e temperatura. 

Atividades 

Identificar e embalar as carnes corretamente; Armazenar as carnes nos freezers; 

Armazenar as polpas de frutas nos congeladores das geladeiras localizadas na cozinha e 

no estoque; 

Armazenar os hortifrutes nas geladeiras, colocando a maior parte em caixas de 

polietileno no estoque, em temperatura ambiente; 

Armazenar os frios (queijo, presunto e hambúrguer) no congelador da geladeira do 

estoque; 

Cuidados 

Controlar diariamente as temperaturas das geladeiras e freezers e registrá-las em 

planilha apropriada. 

Ações em caso de não conformidade 

Não guardar os alimentos em caixas de papelão. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 
do 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.11 TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 

UNIDADE DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.10 

Emissão 

 

TAREFA: LAVAGEM DE ALIMENTOS FOLHOSOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar que todos os alimentos folhosos sejam devidamente higienizados antes do seu preparo. 

Recursos Necessários 

Alimentos folhosos, água, vinagre e/ou hipoclorito, colher e depósito plástico. 

Atividades 

Lavar os folhosos em água corrente; 

Colocar os folhosos de molho dentro de um recipiente plástico, numa mistura sanitizante (1 colher de 

sopa de vinagre para um litro de água e/ou 3 gotas de hipoclorito para um litro de água); 

Retirar os folhosos da mistura sanitizante, após 15 minutos. 

Cuidados 

Nunca iniciar o preparo de pratos com alimentos folhosos, sem antes lavá-los e deixá-los de molho 

em mistura sanificante. 

Ações em caso de não conformidade 

Se não tiver vinagre e/ou hipoclorito, comunicar a nutricionista para as providências sejam tomadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

Representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.12 TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 

ENLATADOS 

 

UNIDADE DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.11 

Emissão 

 

TAREFA: LAVAGEM E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS ENLATADOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Garantir que os alimentos enlatados sejam lavados e acondicionados em local e de forma correta. 

Recursos Necessários 

Enlatados, água, pia, recipientes plásticos e geladeira. 

Atividades 

Abrir os alimentos enlatados; 

Retirar os alimentos da embalagem original; Lavar os alimentos em água corrente; 

Armazenar os alimentos em recipientes plásticos com tampa; Guardar os recipientes na geladeira. 

Cuidados 

Não utilizar alimentos enlatados sem antes lavá-los; 

Não se esquecer de guardar sob refrigeração os alimentos enlatados, após a lavagem dos mesmos. 

Ações em caso de não conformidade 

Se perceber que alguma lata está danificada e/ou amassada, não fazer uso destes alimentos e 

informar imediatamente a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.12 

Emissão 

 

TAREFA: CONFECÇÃO DO ALMOÇO E/OU JANTAR 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir a distribuição das refeições para funcionários e pacientes da instituição. 

Recursos Necessários 

Balcão térmico e cubas. 

Atividades 

Ligar balcão térmico; 

Receber da cozinheira os alimentos preparados para a distribuição (almoço/jantar); Colocar dentro 

das cubas os alimentos recebidos da cozinheira; 

Manter as cubas em banho-maria, aquecidas em temperatura adequada até o momento da distribuição 

das refeições. 

Cuidados 

Não se esquecer de ligar balcão térmico com antecedência. 

Manter aquecidas as cubas com os alimentos que serão distribuídos (almoço/jantar). 

Ações em caso de não conformidade 

Se o balcão térmico apresentar algum problema, comunicar à nutricionista imediatamente para 

que as providências sejam tomadas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.13 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.13 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO BALCÃO, CUBAS, EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira. 

Resultados esperados 

Garantir a limpeza e higienização do balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Recursos Necessários 

Água, sabão detergente, pano limpo, cubas, balcão, equipamentos e utensílios do refeitório. 

Atividades 

Desligar o balcão térmico; Retirar as cubas; 

Trocar a água do banho-maria do balcão; Limpar o balcão térmico; 

Lavar com água e sabão detergente as cubas, equipamentos (observando as especificações do 

fabricante) e utensílios utilizados durante as refeições; 

Enxugar balcão, cubas, equipamentos e utensílios. 

Cuidados 

Não se esquecer de desligar o balcão térmico antes de iniciar a higienização; Não se esquecer de trocar 

a água do banho-maria do balcão. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar  imediatamente  à  nutricionista  toda  e  qualquer  alteração  com  o  balcão  térmico  

e/ou equipamentos para que a mesma providencie o conserto destes. 

Responsável pela elaboração: 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.14 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.14 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DE PANELAS E UTENSÍLIOS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a limpeza, higienização e conservação dos equipamentos da cozinha e refeitório. 

Recursos Necessários 

Água, sabão detergente, pano limpo e equipamentos. 

Atividades 

Lavar as panelas com água e sabão detergente; Enxugar as panelas com pano de prato limpo; 

Guardar as panelas limpas, de boca para baixo, em prateleiras próprias; 

Lavar todos os utensílios (talheres, louças, copos, etc.) com água corrente e sabão detergente; Enxugar 

todos os utensílios com pano de prato limpo; 

Guardar os utensílios limpos em local apropriado. 

Cuidados 

Não deixar de lavar nenhuma panela e/ou utensílios após o preparo e distribuição das refeições. 

Ações em caso de não conformidade 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.15 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO (DIÁRIA E QUINZENAL) DA GELADEIRA 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a  limpeza,  higienização e conservação  da geladeira,  evitando  risco de contaminação  
dos alimentos guardados dentro delas. 

Recursos Necessários 

Água, sabão neutro, pano limpo, pano úmido, álcool a 70% e hipoclorito a 0,02%. 

Atividades 

Realizar a limpeza diária da parte interna da geladeira com pano limpo e úmido; Remover a sujidade 

das prateleiras da geladeira com pano limpo e úmido; Limpar a parte externa da geladeira com pano 

limpo, embebido em álcool a 70%; 

Realizar limpeza quinzenal da geladeira com água, sabão neutro e pano limpo, embebido em 

hipoclorito a 0,02%, na parte interna e externa da geladeira. 

Cuidados 

Não deixar de realizar a limpeza diária da geladeira; Não deixar de realizar a limpeza quinzenal da 

geladeira. 

Ações em caso de não conformidade 

Se  faltar  algum  dos  materiais  necessários  para  a  realização  da  limpeza  da  geladeira,  informar  

a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se a geladeira apresentar algum problema, informar a nutricionista para que a mesma solicite o 

conserto; Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das 

tarefas. 
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Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.15 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.16 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeiras. 

Resultados esperados 

Freezer devidamente higienizado, sem acúmulo de gelo para que haja melhor conservação dos 

alimentos. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido neutro, espátula, esponja, luvas de borracha, pano de limpeza descartável, 

avental impermeável, hipoclorito, pulverizador. 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; 

Certificar-se da disponibilidade dos recursos necessários para a realização das tarefas; Remover os 

produtos para outro freezer ou câmara; 

Desligar o freezer; 

Raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer; Proceder o degelo do equipamento; 

Lavar as paredes internas com detergente neutro com o auxílio de uma esponja; Enxaguar; 

Borrifar com solução de hipoclorito, com permanência mínima de 10 minutos; Enxaguar com água 

corrente; 

Remover o excesso de água com pano descartável; Deixar secar naturalmente; 

Reorganizar os produtos. 

Cuidados 

Ao raspar o gelo acumulado nas paredes do freezer, cuidado para que não haja perfurações das 

paredes do mesmo; 

Deixar que a solução desinfetante possa agir no tempo correto para garantir a eficácia. 
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Ações em caso de não conformidade 

Caso  ocorra  perfuração  do  freezer,  comunicar  a  nutricionista  para  que  esta  tome  as  

providências necessárias; 

Durante a reorganização dos produtos, caso haja extravasamento de algum gênero alimentício, 

refazer a execução da tarefa; 

Na ausência de algum dos recursos necessários para a realização da tarefa, informar a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.16 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE POLIETILENO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.17 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE POLIETILENO 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Caixas de polietileno devidamente higienizadas. 

Recursos Necessários 

Detergente líquido clorado, esponja, luvas de borracha e avental impermeável. 

Atividades 

Paramentar-se com os EPI’s necessários para a realização da tarefa; Retirar os resíduos com água 

corrente quente; 

Aplicar o detergente líquido clorado; Deixar o produto agir por 15 minutos; 

Esfregar o detergente líquido clorado com auxílio de uma esponja; Enxaguar com água corrente quente; 

Deixar secar naturalmente. 

Cuidados 

Verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a realização da tarefa antes de iniciar a 

operação; Assegurar do uso correto dos EPI’s; 

Deixar o produto agir o tempo necessário para ação bactericida. 

Ações em caso de não conformidade 

Caso ocorra a falta de algum dos recursos necessários a realização da tarefa comunicar a nutricionista. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.17 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.18 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DAS BANCADAS 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Copeira e/ou auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a limpeza, higienização das bancadas, evitando risco de contaminação dos alimentos 
durante o preparo das refeições. 

Recursos Necessários 

Água, sabão neutro, pano limpo e álcool a 70%. 

Atividades 

Limpar as bancadas diariamente com água e sabão neutro, após o término do serviço; Passar nas 

bancadas diariamente pano limpo embebido em álcool a 70%. 

Cuidados 

Não se esquecer nunca de lavar e desinfetar as bancadas, para evitar o risco de contaminação 

dos alimentos, bem como o acumulo de sujidades. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização das bancadas, informar 

a nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se as bancadas apresentarem alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma solicite a 

presença do serviço de manutenção; 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.18 TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 

UNIDADE DE SAÚDE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Nutrição e Dietética 

POP.19 

Emissão 

 

TAREFA: HIGIENIZAÇÃO DO PISO 

Revisão 

No
: 

Data: 

Executante 

Auxiliar de cozinha. 

Resultados esperados 

Assegurar a higienização e desinfecção correta do piso. 

Recursos Necessários 

Água, sabão, escova, balde, água sanitária e panos de chão. 

Atividades 

Limpar diariamente o piso, duas vezes ao dia, com água, sabão e escova própria para esfregar o chão; 

Desinfetar o piso com água sanitária, após a lavagem do mesmo; 

Enxugar o piso com pano de chão limpo. 

Cuidados 

Ter o cuidado de manter separados os baldes, escovas e panos destinados à limpeza e higienização 

do piso, para que os mesmos não sejam utilizados indevidamente em outros tipos de limpeza; 

Não esquecer de higienizar o piso após o término do serviço. 

Ações em caso de não conformidade 

Se faltar algum dos materiais necessários para a realização da higienização do piso, informar a 

nutricionista para que a mesma providencie o material necessário; 

Se o piso apresentar alguma avaria, informar a nutricionista para que a mesma solicite a presença 

do serviço de manutenção; 

Comunicar a nutricionista toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução das tarefas. 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura
 d
o 

representante 

Data: 
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3.3.7.5.4.19 PSICOLOGIA 

 

1. OBJETIVO 

O Acolhimento em Leito visa o acesso ao paciente, através da escuta qualificada, sendo essa 

uma das ferramentas fundamentais para o trabalho do psicólogo dentro da unidade 

hospitalar. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar 

devidamente contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada: que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o 

desenvolvimento de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento 

de diferentes saberes, deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma 

intervenção. Para que se possa ter sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção 

de uma postura acolhedora e sensível. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Acolhimento em Leito deverá ser realizado diariamente, pelo profissional da Psicologia, 

por estar este habilitado para realização de tal atividade. O procedimento se dará sem a 

solicitação prévia, compondo um roteiro de atividades rotineiras deste profissional. O mesmo 

acontecerá por meio do acesso ao usuário interno, utilizando-se da escuta qualificada, 

diálogo e apoio conforme demanda identificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Ficha de dados e relatório; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 
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7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das 

normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de 

ética do Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos 

encaminhamentos perante o conteúdo abordado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento do usuário e familiares no recebimento de 

diagnósticos. Oliveira, Voltarelli, Santos & Mastropietro (2005) ressaltam que a família 

merece um cuidado especial desde o instante da comunicação do diagnóstico, uma vez que 

esse momento tem um enorme impacto sobre os familiares, que veem seu mundo desabar 

após a descoberta de que uma doença potencialmente fatal atingiu um dos seus membros. 

Isso faz com que, em muitas circunstâncias, suas necessidades psicológicas excedam as do 

paciente. Dependendo da intensidade das reações emocionais desencadeadas, a ansiedade 

familiar torna-se um dos aspectos de mais difícil manejo. 

2. APLICAÇÃO 

Participarão do procedimento em questão, profissionais da Psicologia Hospitalar 

devidamente contratados pela unidade. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a 

identificação das suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo. 

3.2. O diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe 

envolvimento, escuta e percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, 

estabelecendo se, por conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar 

presente, o relacionamento, a criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e 

trabalhadores da saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento em caso de diagnóstico grave, envolvendo usuário e família 

deverá ser realizado por profissional da Psicologia, por estar habilitado a realizar tal 

atividade, dentro da unidade hospitalar. Este acontecerá quando em circunstância de 

diagnóstico grave houver a notificação do paciente e família. Neste momento haverá o 

acolhimento do usuário e demais familiares com escuta, diálogo e apoio conforme 

necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 
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5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de notificação de Diagnóstico Grave. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro das 

normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para esse procedimento o acolhimento é realizado quando solicitado pelo técnico responsável 

pela informação, bem como de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pelo 

usuário e familiares receptores do diagnóstico. É necessário que o profissional da psicologia 

se mantenha numa posição ética de sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria 

Alice Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ. 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina 

de Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se anexa. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 
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1. OBJETIVO 

O procedimento proposto objetiva o acolhimento familiar na apresentação de dores 

profundas diante de perdas. Brown (1995) reforça a tese que a única certeza da vida é a 

morte. E considerando as profundas conexões históricas entre os membros de um sistema 

familiar, não surpreende que o ajustamento à morte seja mais difícil que o ajustamento às 

outras transições da vida. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento visa à escuta, a valorização das queixas do paciente/família, a 

identificação das suas necessidades, o respeito às diferenças, enfim é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo. 

3.2. Diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas na qual existe envolvimento, 

escuta e percepção recíproca, para que a interação ocorra de forma genuína, estabelecendo 

se, por conseguinte, uma relação. Ao acolher, permitimos o encontro, o estar presente, o 

relacionamento, a criação de vínculo entre a família/paciente (usuários) e trabalhadores da 

saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O procedimento de Acolhimento Familiar em caso de óbito, deverá ser realizado pelo 

profissional da Psicologia, dentro da unidade hospitalar. O mesmo acontecerá quando em 

circunstância de óbito a família estiver presente para receber o acolhimento. Este se dará 

com o acesso a família, escuta, diálogo e apoio conforme necessidade exposta. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Local adequado para o atendimento de acolhimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

6. EPI 

Sem necessidade de EPI específico. 

7. RESPONSABILIDADE 
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Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Em casos de Óbito na unidade hospitalar. 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se ficha para anotação de dados do usuário, bem como 

relatório para descrição do atendimento. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O acolhimento é realizado de acordo com as possibilidades e aberturas fornecidas pela 

família do usuário em óbito. É necessário que o profissional da psicologia se mantenha numa 

posição ética de sigilo com todo conteúdo trabalhado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital - Luciana Antonieta Medeiros; Maria 

Alice Lustosa - Saúde da Santa Casa da Misericórdia do RJ 

12.2. Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de 

Medicina de Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 
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1. OBJETIVO 

Dentro de uma política de Humanização o Atendimento ao Colaborador, tem por objetivo o 

acolhimento desse profissional, que ao ser escutado recebe o cuidado que por vezes dispensa 

aos usuários. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Escuta qualificada que considera os aspectos do contexto do sujeito permite o 

desenvolvimento de uma postura clínica ampliada, que permite e invoca o atravessamento 

de diferentes saberes, deslocando o protagonismo para todos os envolvidos numa mesma 

intervenção. Para que se possa ter sucesso nessa escuta, no entanto, é mister a manutenção 

de uma postura acolhedora e sensível. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

O Atendimento Ambulatorial do usuário é possível quando, encaminhado em fluxo interno, ou 

seja, no encaminhamento realizado por técnicos da medicina ou do atendimento 

multidisciplinar para avaliação psicológica. O usuário realiza agendamento na recepção e 

dentro da data e horários determinados recebe o atendimento. O procedimento se dá na 

utilização da escuta qualificada. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Consultório para atendimento; 

5.2. Ficha de dados e relatório; 

5.3. Prancheta; 

5.4. Caneta; 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 
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Profissional da Psicologia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

De acordo com agendamento realizado; 

9. REGISTROS 

Para registro da atividade, utiliza-se prontuário do paciente. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer ao Código de Ética do Psicólogo, para realização dos procedimentos dentro 

das normas estabelecidas. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A escuta qualificada deverá ser executada conforme prescreve as normativas do Código de 

ética do Psicólogo, mantendo-se este num posicionamento de sigilo e devidos 

encaminhamentos perante o conteúdo abordado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 243-255, 

2012.Recebido do Grupo de Estudo Multidisciplinar da Associação Brasileira de Medicina de 

Urgência e Emergência (ABRAMUR- GEM). São Paulo, SP. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: Nome aprovador: 
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3.3.7.5.4.21 SERVIÇO SOCIAL 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Contribuir para acesso aos benefícios, serviços, programas, projetos e outros interesses 

concernentes ao usuário da Unidade, promovendo a integralidade das ações dos serviços de 

saúde, corroborando para a promoção, proteção e recuperação da saúde.   

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto Atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Competências do Assistente Social: encaminhar providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e à população.  

  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Por meio de contato com a rede de assistência externa (Secretarias de Assistências 

Sociais, Secretarias de Saúde, etc) para articulação da demanda pleiteada. Verificar a 

documentação necessária do paciente/acompanhante para o acesso aos benefícios 

pleiteados. A documentação varia de acordo com o tipo de benefício a ser recebido e do 

órgão que concederá tal direito. Para cada espécie, deve-se orientar o paciente quanto aos 

documentos a serem providenciados para encaminhamento do processo.  

4.2. Os principais benefícios encaminhados para os equipamentos sociais externos são: 

Benefícios Previdenciários: Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). As respectivas documentações, formulários e 

orientações estão disponíveis no site da Previdência Social (http://www.mpas.gov.br), 

Benefícios Eventuais o acesso a esses benefícios varia de acordo com cada município, cabendo 

ao Assistente Social da Unidade, fazer a mediação e orientação do usuário, em relação a 

documentação e procedimentos a serem seguidos.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Telefone 

http://www.mpas.gov.br/
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5.2. Encaminhamentos 

5.3. Ofício 

5.4. Ficha social 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente Social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. Quando identificado a necessidade de encaminhamento, ou seja, sempre que ocorrer o 

surgimento da demanda social pelo serviço. 

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário; 

9.2. Relatório social para descrição do atendimento; 

9.3. Formulários de encaminhamento em anexo. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a 

Profissão de Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos 

dentro das normas preconizadas.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. O Encaminhamento de demandas de pacientes para equipamentos sociais externos é 

realizado pelo Serviço Social da Unidade de Saúde de forma integrada e orientada para 

o atendimento de necessidade diagnosticada ou a pedido do próprio usuário.  

11.2. A concessão de benefícios e direitos sociais, realizada através da rede assistencial 

externa a Unidade de Saúde possui requisitos e condições pré-determinadas de acesso que 
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dependem de atendimentos específicos a legislações afins para garantia do direito 

pleiteado. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

 

 
 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Identificar as demandas apresentadas pelos usuários e propiciar ações que os 

envolva na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acolhimento é parte integrante do processo interventivo dos (as) Assistentes 

Sociais. O acolhimento congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, 

a troca de informações e o conhecimento da situação em que se encontra o usuário. 

O Principal objetivo do acolhimento é o acesso a direitos das mais diversas naturezas, 

bem como a criação de vínculo e a compreensão de elementos para fundamentar 

uma futura intervenção. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Para iniciar o acolhimento dos usuários o Serviço Social elaborou o instrumento 

de trabalho denominado de Ficha Social. Os dados contidos na ficha social contribuem 

para uma análise do perfil socioeconômico do usuário, além de identificar as 

principais causas no processo de saúde-doença. 

4.2.  A periodicidade do acolhimento dos internos por meia da (o) assistente social, 

ocorrem em um período do dia, ficando a critério do profissional, respeitando os 

horários de menos fluxos de pessoas ao leito, visando acolher e escutar 

minuciosamente o usuário. 

4.3. A ficha social é utilizada para todos os internos, bem como para os usuários que 

estão em observação. Após o preenchimento da ficha e se observado alguma situação 

de vulnerabilidade social com o usuário e ou seus familiares é relatado para os 

órgãos municipais competentes à cada ocorrência identificada dentro da unidade. 

4.4. Após todos os internos serem acolhidos pelo profissional do setor de Serviço 

Social, caberá a este, repassar o atendimento para o prontuário do usuário. As 
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informações são descritas no prontuário no campo de evolução de atendimento 

multidisciplinar e em seguida o profissional deverá assinar e carimbar. O 

preenchimento do prontuário está sendo realizado no posto de enfermagem, 

localizado entre as enfermarias. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Ficha Social; 

5.2. Prancheta; 

5.3. Canetas 

5.4. Jaleco identificando a profissão e o nome do profissional que executa a 

atividade. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. Utilização de equipamentos de proteção, quando solicitado pela equipe do CCIH 

(Centro de Controle de Infeção Hospitalar), ao entrar em contato com usuários com 

quadro clínico específicos de risco de contaminação. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Serviço social. 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. O acolhimento é realizado durante o período de internação do usuário e sua 

periodicidade ficará a critério do profissional, respeitando os horários de menos 

fluxos de pessoas ao leito, visando acolher e escutar minuciosamente o usuário.  

9. REGISTROS 

9.1. Os registros utilizados para realização da atividade é FOR.SS.001 

ATENDIMENTO SOCIAL NOS LEITOS, seu armazenamento é feito pelas (os) 

profissionais do Serviço Social e deverão ser guardadas em local seguro. Caberá ao 

profissional manter o sigilo nas informações repassadas pelos usuários, salvo quando 

estas devem ser direcionadas para órgãos competentes que atendem a situação de 

vulnerabilidade social. A consulta por terceiros ao documento deverá ser comunicada 
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com antecedência para que haja um prévio estudo do motivo da solicitação. Os dados 

contidos na ficha são de responsabilidade do setor Serviço Social. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Com relação a alta social que deverá acontecer concomitantemente com a alta 

médica e em situações em que o usuário já tiver recebido a alta médica sem condições 

de alta social, caberá ao profissional de Serviço Social notificar à equipe, registrando 

no prontuário a sua intervenção, de forma a ratificar o caráter do atendimento em 

equipe, com o objetivo de estabelecer interface do usuário/familiar com a equipe.

   

11.2. O Acolhimento dos Internos aos Leitos dar-se-á por meio da visita do 

profissional da (o) assistente social, tendo como instrumento de trabalho a ficha social, 

onde são coletados os dados pessoais dos usuários, compreendendo as informações 

de cunho socioeconômico e cultural.  

11.3. Os dados coletados servirão de subsídios para planejamento e elaboração de 

projetos, que visem a melhoria no atendimento do usuário, bem como em propor ações 

que almejam a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

11.4. A ficha social tem como objetivo identificar a situação socioeconômica 

(habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com vistas à 

construção de estratégias de intervenção, propiciando orientações aos usuários 

quanto a garantir seus direitos de cidadãos.  

11.5. No acompanhamento do usuário nas enfermarias e emergências realizadas por 

um profissional da área de Serviço Social, caberá a este profissional informar o 

usuário e ou seu acompanhante sobre as normas e rotinas da Unidade de Saúde. 

11.6. A ficha social deverá ser aplicada por um profissional da área do Serviço 

Social e os dados deverão ser mantidos em arquivos para eventuais consultas.  

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, aprovado em 13 de março 

de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS (Conselho Federal 

de Serviço Social), nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11. 
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12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão 

de Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão 

de Assistente Social e dá outras providências.  

12.3. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: 

TRABALHO E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010; 

12.4. Revista Serviço Social e Saúde, UNICAMP Campinas, V,IX, nº10, Dez.2010 - 

Acolhimento e Serviço Social: Contribuição para a Discussão das Ações Profissionais 

no Campo da Saúde; 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data 

da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

1.1. Acolher familiares/responsáveis do paciente que foi a óbito, proporcionando 

atendimento humanizado com qualidade, orientando-os quanto aos direitos pertinentes, bem 

como realizar contatos com a rede de serviços para viabilização do funeral. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Pronto atendimento 

2.2. Internação 

3. DEFINIÇÕES 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. A comunicação do óbito não é atribuição do Assistente Social, ficando esse responsável 

apenas pela assistência e orientação dos familiares ou responsáveis diante da situação 

ocorrida, visando facilitar o acesso à rede de serviços assistenciais pertinentes ao caso em 

questão. A assistência do Serviço Social é prestada para todos os acompanhantes ou 

familiares independentes de estes estarem sendo acompanhados ou não pelo Serviço Social 

durante o processo de internação do paciente falecido na Unidade.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Telefone, 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 

5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 

5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 
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6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. A intervenção do Serviço Social somente ocorre a partir da comunicação do óbito ao 

setor. 

9. REGISTROS 

9.1. Ficha de Atendimento Social (FOR.SS.001) para anotação de dados do usuário,  

9.2. Relatório social para descrição do atendimento e evolução no prontuário do usuário.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em situações de óbito cabe ao profissional de Serviço Social, de acordo com o seu 

conhecimento, sua autonomia técnica e instrumental de trabalho, identificar os casos em que 

deve prestar aos familiares, amigos e responsáveis o necessário apoio para o enfrentamento 

da situação. A abordagem também será realizada quando solicitado, pela equipe de saúde, 

familiares ou responsável pelo paciente que veio a óbito. Os familiares ou responsáveis serão 

acolhidos pelo Serviço Social por meio da Assistente Social, facilitando a realização do 

contato telefônico com os demais familiares para comunicação do fato ocorrido, quando 

necessário será articulado com a rede de recursos sociais e comunitários (Secretarias 

Municipais de Saúde e Assistência Social, funerárias, cartórios, dentre outros). 

11.2. Orientar familiares, amigos e responsáveis sobre benefícios e direitos referentes à 

situação de óbito e previstos no aparato normativo e legal vigente, tais como relacionados à 

previdência social, ao mundo do trabalho (licenças) e a seguros sociais (DPVAT), entre outras 

garantias de direitos. Ou seja, atuar paramentado por sua Lei de Regulamentação, que lhe 

atribui como competência profissional “encaminhar providências, e prestar orientação social 

a indivíduos, grupos e à população”. (modelo de declaração para requerimento de certidão 

de óbito de forma gratuita em anexo). 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Vasconcelos, Ana Maria. A Prática do Serviço Social – cotidiano, formação e 

alternativas na área da saúde. São Paulo: Cortez, 2002. 
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12.2. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.3. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.4. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

 

 

 

 

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 
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1. OBJETIVO 

1.1. Prestar atendimento aos usuários da Unidade nas demandas espontâneas em situações 

de vulnerabilidade social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida destes, no 

resgate da autonomia e afirmação dos direitos sociais. 

2. APLICAÇÃO 

2.1. Ambulatório 

2.2. Internação 

2.3. U.T.I. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Saúde: é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade. É o resultado das condições de trabalho, 

habitação, educação, renda, meio ambiente e serviços de saúde. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Acolher os usuários, familiares ou responsáveis através de escuta qualificada. Quando 

necessário encaminhar aos serviços assistenciais de acordo com as demandas apresentadas. 

Realizar contatos com profissionais internos e/ou externos para viabilizar o atendimento 

necessário à demanda observada. Emitir documentos pertinentes e necessários ao suprimento 

da demanda em questão, sempre que for indispensável a sua emissão, para comprovação 

de situações. 

4.2. Articular por meio de contato telefônico com familiares e responsáveis pelos usuários 

assistidos e encaminhar as questões que por ventura forem suscitadas.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS  

5.1. Telefone 

5.2. Ficha social, 

5.3. Caneta, 

5.4. Prancheta, 

5.5. Carimbo do profissional de serviço social, 
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5.6. Sala privativa, mesa e cadeiras. 

6. EPI 

6.1. Calçado fechado; 

6.2. EPIs de acordo com a especificidade do quadro clínico; 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Assistente social 

8. QUANDO EXECUTAR 

8.1. De acordo com a demanda apresentada no âmbito do ambulatório da Unidade de 

Saúde.  

9. REGISTROS 

9.1. Anotação de dados do usuário, bem como relatório social para descrição do 

atendimento e encaminhamentos.  

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

Recorrer a Lei 8662/1993 – Lei de Regulamentação da Profissão que dispõe sobre a 

Profissão de Assistente social e das outras providências, para realização dos procedimentos 

dentro das normas preconizadas. 

  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Os procedimentos em questão visam dar resolutividade as demandas apresentadas 

pelos usuários da Unidade de Saúde. Os benefícios e serviços devem ser amplamente 

divulgados e promovidos. Todos têm acesso aos direitos, sem discriminação. 

11.2. O atendimento do serviço social no ambulatório da Unidade visa atender a demanda 

espontânea ou encaminhada por outros profissionais. Orientando e encaminhando os 

pacientes aos recursos apropriados, prestando auxílio e assistência com o objetivo de 

viabilizar o tratamento do usuário, considerando o direito do usuário ao acesso a bens e 

serviços. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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12.1. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: TRABALHO 

E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

12.2. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente 

Social e dá outras providências.  

12.3. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais.  

12.4. http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/ Organização Mundial da 

Saúde. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome aprovador: 

 

Ass. emissor: Ass. Aprovador: 

 

  

http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/
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3.3.7.5.4.22 TERAPIA OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO 

Padronizar a abordagem da Terapia Ocupacional aos pacientes internados, 

objetivando a recuperação dos papéis ocupacionais dos indivíduos e a melhora da 

qualidade de vida.  

Realizar atendimento conforme prescrição/indicação, após verificar no prontuário 

do paciente a prescrição médica com a solicitação de atendimento. 

 APLICAÇÃO: 

Enfermarias, UIT´s (adulto e pediátrica) e Ambulatório.  

DEFINIÇÕES: 

Realizar orientações, treinos e adaptações visando manutenção, melhora da função, 

autonomia e independência na realização das atividades de vida diária (AVD) – 

alimentação, higiene pessoal, banho e vestuário; 

Prevenir a deteriorização e estimular as habilidades percepto-cognitivas e sensório-motoras; 

Orientar e promover o posicionamento adequado no leito e otimizar as trocas posturais;  

Prevenir e minimizar as complicações associadas às restrições e ao imobilismo no leito 

(fraqueza muscular, redução de amplitude articular, contraturas, desenvolvimento de 

transtornos circulatórios – trombose, edema de extremidades – e desenvolvimento de úlceras 

por pressão); 

Usar técnicas e recursos próprios da Terapia Ocupacional para manter amplitude e 

posicionamento dos segmentos articulares; 

Prevenir contraturas, retrações e deformidades físicas com intervenções precoces e atividades 

funcionais; 

Solicitar e/ou confeccionar órteses e/ou adaptações; 

Estabelecer rotina de uso das órteses, avaliar posicionamento, presença de pontos de 

pressão, funcionalidade, necessidade de ajustes e correções e higienização das mesmas.  

Estimular a mobilidade ativa e funcional; 

Monitorizar, realizar orientações e treinos quanto às transferências e deambulação; 

Conduzir o processo de intervenção/reabilitação dentro do plano terapêutico, 

traçado para cada paciente; 

Promover a humanização no ambiente hospitalar; 

Promover atividades que visam autonomia e a qualidade de vida do paciente, 

durante o período de internação; 
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Contribuir com a proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

Auxiliar paciente no entendimento da condição do mesmo, das mudanças do 

quadro funcional e no manejo dos aspectos negativos da internação 

(despersonalização, o ócio improdutivo, a insegurança quanto ao prognóstico, o 

desconhecimento da situação atual, a sensação de impotência e da diminuição 

importante da autonomia, decorrente da perda capacidade produtiva e da 

dependência).  

Ofertar psicoeducação ao paciente e/ou familiar. 

Realizar orientações e treino do paciente e familiares sobre os cuidados e 

atividades que devem ser desenvolvidas, como independências nas AVD´s 

(atividades de vida diária) e AIVD´S (atividades instrumentais da vida diária), e o 

uso dos dispositivos de tecnologia assistiva.  

Participar do protocolo de cuidados paliativos ao paciente grave e extremamente 

grave, favorecer a qualidade de vida e a humanização do ambiente, reduzindo a 

intensidade dos fatores de estresse. 

No momento da alta, fornecer relatório de internação, quando necessário, para 

orientar a contra referência. 

Fornecer informações que possam auxiliar o paciente e/ou familiares no retorno 

ao ambiente social e execução dos papéis ocupacionais. 

Evoluir, carimbar e assinar diariamente o atendimento prestado em prontuário, 

conforme normas institucionais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 

Apresentar-se formalmente e informar sua área de atuação; 

Ser cordial e respeitoso com o paciente e o familiar/cuidador (quando presente) e explicar 

todos os procedimentos que forem realizados; 

Conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao primeiro contato com paciente, 

história da doença pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa; 

Levantar os papéis ocupacionais do paciente e membros que compõe o núcleo familiar mais 

próximo; 

Realizar acolhida aos pacientes internados esclarecendo os objetivos da intervenção; 

Realizar avaliação funcional, aplicar avaliações específicas quando necessário;  

Elaborar plano terapêutico. 

Para confecção de órteses objetivos quanto ao uso 

Promover o equilíbrio biomecânico, por meio da aplicação de forças de contenção 

externa ao segmento comprometido, possibilitando a prevenção de contraturas 

incapacitantes, alongamento gradativo, promovendo a função do membro e o 
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consequente retorno do indivíduo às suas atividades laborais e cotidianas quanto 

possível, em um menor espaço de tempo. 

 Realizar avaliação minuciosa e detalhada do segmento corporal comprometida, 

analisar a funcionalidade em diversas atividades, aplicar forças corretivas e provas 

musculares e determinar a condição funcional do segmento; 

 Para confeccionar órteses, adaptações e outros materiais o profissional deverá 

utilizar material compatível ao esforço humano, resistência adequada aos 

movimentos aos quais é submetido e o material não poderá oferecer nenhum tipo 

de rejeição a pele; 

  Modelar a órtese com uso de medidas antropométricas dos contornos do membro 

e marcações anatômicas sobre as proeminências ósseas e alinhamentos articulares, 

observar ainda, condições de pele e diâmetro ósseo; 

  Recortar o molde desenhado e testá-lo no paciente e fazer possíveis alterações 

(em casos específicos o Terapeuta pode utilizar o próprio corpo ou de outra pessoa 

hígida como referência para a modelagem, atentando aos cuidados com a 

prevenção de infecções relacionadas à assistência a saúde);  

Para Confecção de Aparelhos de Gesso: 

Separar e higienizar os materiais necessários para confecção (gesso, bacia, malha 

tubular, algodão ortopédico, tesoura de gesso, traçado, perfex, etc.); 

Cobrir segmento corporal com malha tubular, molhar a tala gessada em água fria, 

retirar o excesso de água, moldar sobre segmento do paciente e aguardar até o 

gesso ficar firme; 

Retirar do paciente, fazer os ajustes necessários e armazenar em local seguro para 

secagem; 

Aguardar por tempo mínimo de 12 horas para a secagem adequada; 

Fazer o acabamento utilizando algodão ortopédico e malha tubular, após a 

secagem; 

Colocar a órtese no paciente, deixar um período de aproximadamente de 2 horas 

para verificar se houver ponto de pressão; 

Fazer os ajustes necessários, treinar e orientar o paciente e acompanhante quanto 

ao uso da órtese, a forma e tempo de uso. 

Órteses de Punho e Mão 

Confeccionar a órtese de repouso de acordo com os ângulos de flexão das 

metacarpofalangeanas e o ângulo neutro ou extensão das interfalangeanas. Nestas 

posições, os ligamentos colaterais encontram-se alongados, o que ajuda a evitar 

contraturas em extensão das metacarpofalangeanas e flexão das interfalangeanas, 

posição esta disfuncional e de difícil reversão, caso a mão enrijeça nesta posição.  

Obs.: As características anatômicas e a disposição dos ossos devem ser consideradas 

no processo de moldagem das órteses. O tecido subcutâneo adjacente às 

proeminências ósseas é mínimo nestas regiões e o contato constante do mesmo com 

malha, gesso ou outro material do próprio aparelho, podem provocar lesões 

decorrentes de isquemia seguida de necrose. 
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Respeitar à conformação dos arcos palmares, na confecção de qualquer tipo de 

órteses. (Uma órtese que não obedeça a anatomia da mão, plana ou que até inverta 

a estrutura funcional dos arcos, pode levar a problemas que vão desde pressão, 

dor, desconforto, lesões por contato, encurtamento dos músculos intrínsecos da 

mão em posições disfuncionais).  

Confeccionar a órtese, atentando-se as áreas de apoio, verificando se estão 

grandes o suficiente, para distribuir a pressão que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, 

garroteamento e posicionamento inadequado; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese. 

Órtese Suropodálica: 

Confeccionar a órtese de posicionamento de MMII, Posicionar o membro alinhando 

o tornozelo de acordo com o ângulo de dorsiflexão pré-definido na prescrição 

(geralmente 90º). Manter o posicionamento até que o molde esteja completamente 

seco.  Durante o processo, verificar se a área de apoio, estão grandes o suficiente, 

para distribuir a pressão que possam lesionar a pele; 

Supervisionar o uso gradativo da órtese para identificar pontos de pressão, 

garroteamento e posicionamento inadequado; 

Garantir que o paciente e/ou cuidadores compreendeu as orientações repassadas, 

quanto ao uso da órtese; 

Orientar quanto ao tempo de utilização da órtese.  

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS: 

Gesso; 

Bacia; 

Malha tubular; 

Algodão ortopédico; 

Tesoura de gesso;  

Traçado; 

Perfex, 

EPI: 

Luvas; 

Touca; 

Capote; 

Mascara; 
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Óculos de proteção 

RESPONSABILIDADE: 

Terapeuta Ocupacional 

 QUANDO EXECUTAR: 

Em todos os pacientes que possam desenvolver contraturas, retrações e deformidades físicas. 

REGISTROS: 

FOR.004.SAME Ficha de Evolução Multiprofissional 

FOR.009.SAME Prescrição Médica 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 

Não se aplica 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Não se aplica 

REFERÊNCIAS: 

LOIOLA, F. D. SILVA, E. R. Otimização de órtese de Membros Inferiores para 

Utilização no Acometimento de Pé caído. Rio Verde: Goiás, 2017. 

TOYOFUKU, M. H. TOYODA. C.Y. Órteses: estudos dos materiais utilizados em sua 

confecção por terapeutas ocupacionais paulistas. Projeto de pesquisa, UFSCar. São 

Carlos, 2000.  

TROMBLY, C.A. Terapia Ocupacional para disfunções físicas. Trad. Therezinha 

Oppido. São Paulo: Santos, 1989. 

ANEXO: 

Não se aplica 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

Data da 

revisão 
Nº da revisão Itens revisados 

 

 
 

 

 

APROVAÇÃO: 
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Nome do emissor: 

 

Nome do aprovador: 

 

Ass. do emissor: Ass. do aprovador: 
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3.3.7.6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) - 

NUTRIÇÃO 

Rotina/Procedimento Policlínica  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

01 

 

 

Atendimento  Nutricional 

 EXECUTANTE:Nutricionista Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/09/22 

 

Objetivo:  

 

 

 

Recursos necessários:  

• Formulário de triagem e avaliação; 

• Balança; 

• Estadiômetro; 

• Fita métrica inextensível; 

• Adipômetro; 

• Bioimpedância. 
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Etapas do Processo:  

1-Verificar os agendamentos; 

2-Realizar anamnese; 

2.1- A avaliação do consumo alimentar é um procedimento que deve 

fazer parte da anamnese e avaliação nutricional. Com o objetivo de 

obter maior conhecimento sobre as características dos hábitos e das 

condições alimentares do paciente. 

3-Realizar avaliação antropométrica; 

3.1-Antropometria é a medida do tamanho corporal e de suas 

proporções. É um dos indicadores diretos do estado nutricional e 

inclui medidas de peso, altura, pregas cutâneas e circunferências de 

membros. 

4-Quando necessário realizar avaliação por bioimpedância; 

4.1-A avaliação da composição corporal é indicada para monitorar 

alterações nos compartimentos corporais, podendo auxiliar na 

identificação de como as patologias afetam o metabolismo 

energético e as reservas. A bioimpedância resulta em determinação 

acurada da composição corporal de adultos saudáveis e sem 

distúrbios no estado de hidratação, e o ângulo de fase e a análise 

dos vetores são tidos como instrumentos de diagnóstico nutricional 

e de prognóstico clínico. A estimativa da composição corporal 

através da utilização da bioimpedância tem sido validada em 

diversas situações clínicas, como desnutrição, traumas, câncer, pré 

e pós-operatório, doenças hepáticas e insuficiência renal em 

crianças, idosos e atletas. 

5-Fazer a solicitação e análise dos exames bioquímicos; 
5.1-Conforme Resolução nº 306 do CFN, de 24 de março de 2003, 

“compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais 

necessários à avaliação, prescrição e evolução nutricional do 
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paciente, devendo ter responsabilidade técnica sobre posteriores 

questionamentos que podem surgir”  

5.2-A avaliação bioquímica faz parte dos métodos objetivos na 

avaliação nutricional por fornecer medidas objetivas e precoces de 

deficiências nutricionais antes da identificação de sinais e sintomas 

clínicos e auxilia no monitoramento do indivíduo em tratamento. 

6-Realizar avaliação de a ingestão alimentar (Recordatório de 24 horas ); 

7-Realizar diagnóstico nutricional; 

7.1- De acordo com a Resolução nº 417 do CFN, de 18 de março de 

2008, “o diagnóstico nutricional é a identificação do estado 

nutricional do indivíduo, elaborado a partir de dados clínicos, 

bioquímicos, antropométricos e dietéticos”. 

8-Calcular necessidades nutricionais; 
8.1-A calorimetria indireta é considerada o padrão ouro para a 

estimativa das necessidades energéticas por apresentar entre suas 

características: segurança, praticidade, não invasividade e 

possibilidade de ser realizada à beira leito. Na impossibilidade de 

utilização da mesma, recomenda-se o cálculo da estimativa através 

de quilocalorias por quilo de peso. 

9-Registrar avaliação no prontuário do paciente 

9.1- O prontuário é uma ferramenta de comunicação interprofissional 

importante, onde a padronização dos registros é parte essencial da 

sistematização do cuidado ao paciente por facilitar a comunicação 

multidisciplinar, além de ser obrigatório para respaldo legal do 

trabalho profissional e direito do paciente  

10-Fazer acompanhamento e evolução do paciente, de acordo com a necessidade; 

10.1-O acompanhamento de nutrição, ou seja, as reavaliações têm como objetivo 
avaliar as intervenções e a necessidade de definir novos diagnósticos de nutrição, 
objetivos e ações, comparando o estado nutricional atual do paciente com o anterior e 
analisando as metas propostas anteriormente. 

11-Realizar orientação nutricional; 
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11.1-Orientação é o processo pelo qual os pacientes são auxiliados a selecionar 
e implementar comportamentos desejáveis de nutrição e estilo de vida. 
Seguindo os mesmos exemplos, com o paciente com sobrepeso, a orientação nutricional 
seria explicar porque ele deve adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, optando por 
alimentos menos calóricos. 

12-Fazer plano alimentar ser necessário; 

12.1-Na etapa do planejamento terapêutico, o nutricionista deve 

delinear intervenções com o objetivo de solucionar os problemas 

encontrados durante a avaliação do estado nutricional, descritos 

como diagnósticos nutricionais. Para cada diagnóstico de nutrição, 

deverá haver ações específicas com intuito de solucioná-lo.  

13-Realizar encaminhamento para outras especialidades se necessário. 

13.1-Através do encaminhamento é feito todo o descritivo de 

quais exames devem ser feitos, além da confirmação da 

possível comorbidade que o médico busca diagnosticar.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Hanna  

Responsável pela 

aprovação: 

Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

3.3.7.7 FARMÁCIA 

 

1. OBJETIVO 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4232 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DO LABORATÓRIO 

 

 

Armazenar medicamentos e materiais hospitalares de forma adequada. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Farmácia hospitalar – É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. 

3.2. Almoxarifado–Local destinado a guarda, conservação, manutenção, reposição de 

materiais adquiridos. 

3.3. Armazenamento– Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem 

as atividades de recebimento, estocagem e guarda, conservação, segurança e controle de 

estoque. 

3.4. Bin – Caixa gaveteiro plástico 

3.5. Medicamento de Controle Especial - Medicamento incluso na Portaria n.º 344, de 12 

de maio de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e suas atualizações 

3.6. Medicamento Antimicrobiano - Medicamento que previne a proliferação de agentes 

infecciosos ou microorganismos ou que mata agentes infecciosos para prevenir a disseminação 

da infecção. 

3.7. Medicamento termolábel – Medicamento particularmente sensível à ação da 

temperatura e que por isso geralmente requer armazenamento sob refrigeração (entre 2ºC 

e 8ºC) 

3.8. Princípio ativo – é a substância que existe na composição do medicamento, 

responsável por seu efeito terapêutico. 

3.9. Número do lote – qualquer combinação de números ou letras através da qual rastrear 

a história completa da fabricação desse lote e de distribuição no mercado. 

3.10. T.I. – Tecnologia e Informação 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. Solicitar transferência dos produtos no controle de estoque entre Setores: 

4.2. Etiquetagem: 

4.2.1. Os medicamentos são etiquetados com as etiquetas de rastreabilidade oriundas do 

controle de estoque 

4.2.2. Registrar no FOR.FAR.006.  
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4.2.3. As cores das etiquetas devem ser de acordo com alguns grupos de medicamentos: 

4.2.3.1. Medicamentos de Alto Risco: Vermelho 

4.2.3.2. Medicamentos de controle especial: Vermelho  

4.2.3.3. Medicamentos antimicrobianos: Amarelo 

4.2.3.4. Outros: Branca 

4.2.4. Ao etiquetar ampola e frasco-ampola, priorizar a visibilidade na ordem: 

4.2.4.1. Nome do princípio ativo  

4.2.4.2. Lote e validade 

4.2.5. Sempre etiquetar um lote de medicamento por vez, para evitar erros de etiquetagem 

4.3. Os produtos são estocados nas prateleiras e armários, onde não receba a luz direta 

do sol. Os produtos não devem ser colocados diretamente sobre o chão. 

4.4. Os medicamentos sujeitos a controle especial são estocados no "Armário 1"; 

4.5. Os medicamentos Antimicrobianos são estocados no "Armário 2"; 

4.6. Os produtos termolábeis: 

4.6.1. Devem ser estocados no refrigerador, com controle de temperatura; 

4.6.2. As retiradas devem ser programadas visando diminuir as variações internas de 

temperatura; 

4.6.3. Manter os refrigeradores sempre limpos e arrumados, a utilização é somente para 

medicamentos e kits de reagentes laboratoriais, sendo proibido acondicionar alimentos e 

bebidas; 

4.6.4. Devem ser etiquetados com etiquetas de cor azul. 

4.7. Ordenar os medicamentos em Ordem Alfabética do nome do princípio ativo dentro 

do subgrupo (1 – Frascos e Ampolas, 2 – Bisnagas, 3 – comprimidos, 4 – Frasco (gotas), 5 – 

Frasco (soluções e suspensões)) 

4.8. Não misturar medicamentos de lotes diferentes em um mesmo bin; 

4.9. Os medicamentos com datas de validade mais próximas deverão ficar à frente, para 

que sejam distribuídos primeiramente; terão a etiqueta Roxa no bin como sinalização. 

4.10. Não misturar com produtos de outra natureza (por exemplo, material de limpeza); 

4.11. Devem conter nas prateleiras etiqueta informando o Nº de cadastro no software de 

gestão, nome do produto e unidade de medida. As formatações dos nomes de medicamentos 

devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. Outros 

materiais a etiqueta devem conter o nome. 
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4.12. O bin deve conter etiqueta informando o nome do medicamento e concentração. As 

formatações dos nomes devem estar de acordo com o FOR.FAR.013 LOCALIZAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS. 

4.13. Produtos vencidos: 

4.13.1. Medicamentos de controle especial: 

4.13.1.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque 

4.13.1.2. Os medicamentos de controle especial com validade expirada ficarão dentro 

do ARMÁRIO 01, dentro de uma caixa com o rótulo “MEDICAMENTOS VENCIDOS”. Isso é 

para evitar a mistura entre medicamentos vencidos e os demais, evitando erros de 

dispensação 

4.13.1.3. Descartar conforme procedimento da Vigilância Sanitária 

4.13.2. Demais produtos: 

4.13.2.1. Baixar os produtos do estoque no controle de estoque, segregar em um local 

identificado até que sejam encaminhados para o seu destino final de acordo com o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Etiquetas 

6. EPI 

Não se aplica 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêutico e Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Diariamente  

9. REGISTROS 

Não se aplica 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

10.1. NC: Medicamento armazenado em local impróprio 

10.2. AÇÃO: Colocar o medicamento no local adequado 

10.3. NC: Impressão defeituosa de etiquetas 
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10.4. AÇÃO: Imprimir novamente a etiqueta, se o defeito persistir ligar para T.I para 

verificar a impressora de etiquetas. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estoques são inventariados semestralmente e qualquer discrepância devidamente 

esclarecida.  

Deve-se respeitar o empilhamento máximo de cada produto descrito na embalagem do 

fabricante 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Gestão de Compras Hospitalar, Número 15 – Março/Abril/Maio 2012 

12.2. Manual de Estruturação de Almoxarifado de Medicamentos e Produtos para a Saúde, 

e de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, Prefeitura do Município de São Paulo, 

Secretaria Municipal da Saúde, Coordenação de Desenvolvimento da Gestão 

Descentralizada – COGest, Área Temática da Assistência Farmacêutica, 2003. 

12.3. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO 

E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca

-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. Boas práticas de estocagem de medicamentos, Central de Medicamentos, Ministério 

da Saúde, Brasília, 1990. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 
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Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

Termômetro - instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura e umidade do ambiente do Setor de Farmácia deve ser 

realizado as 8:00, 12:00 e 17:00 horas; 

4.2. Conferir no visor do termômetro digital se está “IN”, registrar a temperatura e 

umidade no Formulário FOR.FAR.002 e rubricar; 

4.3. A temperatura deve estar entre 15 e 30 °C;  

4.4. A umidade do ar deve estar entre 40 e 70%. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

5.3. Formulário FOR.FAR.002. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico: descrição detalhada das atividades. 

7.2. Auxiliares de Farmácia: descrição detalhada das atividades. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 

9.1. FOR.FAR.002 CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: Temperatura estiver fora do intervalo de 15 e 30 °C. 

AÇÃO: Verificar o funcionamento do ar condicionado, se estiver com defeito notificar 

o Setor de Manutenção. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica. 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Termo – Higrômetro Incoterm. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

Fazer o controle da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia. 

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Termômetro: instrumento que mede temperatura. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O registro da temperatura da geladeira do Setor de Farmácia e Posto de 

Enfermagem deve ser realizado as 8:00 e 17:00 horas. 

4.2. Registrar a temperatura atual no FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA 

GELADEIRA, apertar o botão “Δ – MIN/MAX”, logo em seguida registrar a temperatura 

mínima e temperatura máxima, e rubricar. 

4.3. Após os registros, apertar o botão “Δ – MIN/MAX” por 5 segundos, para que o 

termômetro possa registrar novas temperaturas mínimas e máximas. 

4.4. A temperatura deve estar entre 2 e 8 °C.  

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Termômetro digital; 

5.2. Caneta; 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

7.1. Farmacêutico 

7.2. Auxiliares de Farmácia 

8. QUANDO EXECUTAR 

Deve ser executado diariamente. 

9. REGISTROS 

9.1. FOR.FAR.001 CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: temperatura fora do intervalo definido 

AÇÃO: verificar o funcionamento do refrigerador, se estiver com defeito, notifica o 

Setor de Manutenção (Tel: 985915345). 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1    Não se aplica. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. Manual Indrel Refremid. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 
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1. OBJETIVO 

1.1. Dispensar medicamentos e insumos hospitalares de acordo com a necessidade dos 

clientes. 

1.2. Assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao cliente no 

tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das características físicas, 

químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro dos mesmos.  

2. APLICAÇÃO 

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Bin: Caixa gaveteiro plástico 

3.2. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Saúde 

3.3. Dispensação: Procedimento farmacêutico de fornecimento ao cliente de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde e correlatos. 

3.4. Farmácia hospitalar: É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde 

se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente 

por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao cliente. 

3.5. SN: se necessário 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1. O Setor de Farmácia recebe a requisição de prescrição médica, requisição, 

solicitação de transferência entre locais de estoque, realizada pelo setor solicitante. 

4.2. O colaborador (a) da Farmácia pega a medicação ou insumo hospitalar de acordo 

com a requisição, levando em consideração a quantidade dos produtos em estoque, colocá-

lo em um saco plástico etiquetado com o nome do setor solicitante. Então deve-se dispensá-

lo no controle de estoque  

4.3.  Entregar os produtos requisitados ao colaborador (a) do setor solicitante e pedir 

para que o mesmo (a) confira os produtos entregues, assine e carimbe a requisição impressa, 

atestando que a entrega está de acordo com o dispensado. 

4.4. PRESCRIÇÃO: O colaborador (a) do Setor de Farmácia verifica se os elementos de 

identificação da instituição (nome do hospital), do cliente (nome completo, data de 
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nascimento), do prescritor (nome e o número do CRM) e a data estão disponíveis. No horário 

em que o (a) farmacêutico (a) estiver presente no Hospital, a prescrição médica será colocada 

na pasta “PRESCRIÇÕES A SEREM TRIADAS” para que o farmacêutico (a) possa avaliá-la 

tecnicamente (dose, forma farmacêutica, concentração, via de administração, posologia, 

interações medicamentosas). Após a avaliação, o (a) farmacêutico (a) colocará na pasta 

“PRESCRIÇÕES TRIADAS”  

4.4.1. O (a) auxiliar de farmácia ou o próprio (a) farmacêutico (a) dispensa os 

medicamentos e materiais no controle de estoque 

4.4.2. Colocar os medicamentos dispensados em um saco plástico, separados por horário e 

etiquetado com o nome completo e data de nascimento do cliente de acordo com os Kits:  

4.4.2.1. KIT 00: primeiro horário até 18:59 horas; 

4.4.2.2. KIT 01: 19:00 horas até 06:59 horas; 

4.4.2.3. KIT 02: 07:00 horas até 13:59 horas; 

4.4.3. Conferir antes da dispensação se os medicamentos estão de acordo com a prescrição 

médica. 

4.4.4. A dispensação dos KITs ocorrerá: 

4.4.4.1. KIT 00: no momento do término da confecção, se internação, e antes das 14 

horas para clientes internos; 

4.4.4.2. KIT 01: até as 19:30 horas. 

4.4.4.3. KIT 02: até ás 07:30 horas. 

4.4.5. O colaborador do plantão noturno confere o KIT 01 e o colaborador do plantão 

diurno confere o KIT 02 antes de leva-lo para a Enfermaria.  

4.4.6. Levar os produtos até a Enfermaria, conferir os produtos juntamente com equipe de 

enfermagem e solicitar ao colaborador (a) da equipe de enfermagem responsável pela 

conferência, a assinatura, carimbo e horário de recebimento na prescrição correspondente 

aos produtos entregados. 

4.5. Colocar as prescrições na pasta “PRESCRIÇÕES COM MEDICAMENTOS 

DISPENSADOS”. 

4.5.1. Os medicamentos SN não são dispensados juntamente com os outros medicamentos 

da prescrição. Quando solicitado pegar medicamento e dispensar no controle de estoque e 

grampear junto com a prescrição médica de origem. 

4.6. Se por algum motivo, não for efetuada a dispensação dos medicamentos da 

prescrição de acordo com o item 4.5.1. Os mesmos serão excluídos da requisição para não 

gerar pendências no sistema.  
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4.7. Após a avaliação técnica da prescrição (item 4.1) pelo (a) farmacêutico (a), registra 

em prontuário eletrônico e impresso a forma de avaliação da prescrição, e se houver, 

registrar erro de prescrição, intervenção farmacêutica e aceitabilidade da intervenção. 

4.8. O (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de prescrições triadas por 

plantão. 

4.9. Se houver erro, o (a) farmacêutico (a) alimenta planilha de erros de prescrição, 

intervenção farmacêutica. 

4.10. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de chegada das 

prescrições médicas (clínica médica e pediatria) de acordo com o horário padronizado. 

(Descrito nas considerações gerais) 

4.11. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) alimenta a planilha de quantidade de 

pacientes (clínica médica e pediatria) com kits de medicamentos dispensados de acordo com 

o horário padronizado. 

4.12. No plantão diurno o (a) farmacêutico (a) atualiza o FOR FAR 026 ALERTA DE 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS diariamente. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Saco plástico; 

5.2. Seladora; 

5.3. Etiquetas adesivas com dados do paciente; 

5.4. Computador conectado à rede do hospital; 

5.5. Caneta. 

6. EPI 

Não se aplica. 

7. RESPONSABILIDADE 

Farmacêuticos e Auxiliares de Farmácia. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Todo o período de funcionamento da Farmácia. 

9. REGISTROS 

9.1. Prescrição médica; 

9.2. Requisições 

9.3. Caderno de Ocorrências da Farmácia. 
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10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

NC: O sistema não funcionar. 

AÇÃO: Anotar em um papel e repassar para o sistema assim que voltar a funcionar 

corretamente. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1. Em acordo realizado entre Setor de Farmácia e Diretoria Técnica, as prescrições 

referentes aos clientes internados devem ser entregues na Farmácia até as 12:00 horas para 

que a medicação e insumos prescritos sejam entregues à Enfermaria até as 14:00 horas. 

11.2. Se houver dois ou mais clientes internados com o mesmo Nome e Data de nascimento, 

adicionar na etiqueta o número de sua ficha/prontuário. 

11.3. A análise técnica das prescrições realizadas pelo farmacêutico prioriza: 

11.3.1. Clientes internados recentemente, no qual nenhuma prescrição foi triada 

anteriormente. 

11.3.2. Clientes com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos. 

11.4. Qualquer dúvida em relação a prescrição deve ser sanada diretamente com o 

prescritor. 

11.5. Não deverá ser separado simultaneamente, medicamentos de prescrições diferentes 

11.6. Os medicamentos de alto risco devem seguir o DI.FAR. 001 MANUAL TECNICO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO RISCO. 

11.7. No caso da indisponibilidade do carimbo de qualquer profissional, o número de 

registro no respectivo conselho de classe o substitui. 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. RESOLUÇÃO Nº 568, de 6 de dezembro de 2012, que regulamenta o exercício 

profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em 

outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

12.2. BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadocliente/index.php/publicacoes/item/segu

ranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos. 

13. ANEXO 

Não se aplica. 
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1. OBJETIVO 

Estabelecer rotina de atividades relacionada à Farmácia Clínica. 

2. APLICAÇÃO  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Acompanhamento Farmacoterapêutico: é o cuidado farmacêutico, em conjunto 

com outros profissionais de saúde e o usuário, que visa garantir que o usuário obtenha 

os melhores resultados possíveis do tratamento por meio de seus medicamentos e 

atinja os objetivos terapêuticos desejados. 

3.2. Farmácia Clínica: trata-se de um conhecimento, uma disciplina ou ainda uma 

área do currículo de Farmácia que prepara o farmacêutico para a atenção ao 

usuário, com ênfase no tratamento medicamentoso. Busca o desenvolvimento de 

atitudes voltadas à orientação ao usuário. 

3.3. Reconciliação medicamentosa: é o processo de obtenção de uma lista completa 

e precisa das medicações de uso habitual do usuário e posterior comparação com a 

prescrição oriunda da internação hospitalar. 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

4.1 Aos pacientes que trouxerem medicamentos para uso durante a internação: 

4.1.1. Realizar entrevista com o usuário selecionado verificando: 

4.1.1.2 A presença de alergias;  

4.1.1.3 Existência de Patologias anteriores; 

4.1.1.4 Restrição cultural e/ou religiosa relacionado ao uso de medicamentos e/ou 

insumos; 

4.1.1.5 Preferência por alguma via de administração; 

4.1.1.6 Forma de obtenção das informações 

4.1.1.7. Realizar Reconciliação Medicamentosa e; 

4.1.1.8 Fazer validação dos medicamentos trazidos pelos pacientes verificando: 

4.1.1.8.1 Data de validade,  

4.1.1.8.2 Integridade da embalagem  

4.1.1.8.3 Origem 
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4.1.1.8.4 Aspecto 

4.1.1.8.5 Identificação  

4.1.2 Registrar no prontuário do Paciente. 

4.2. Acompanhamento farmacoterapêutico 

4.2.1 Para acompanhamento farmacoterapêutico, os critérios de seleção na ordem de 

prioridade são pacientes: 

4.2.1.1 Em uso de sonda nasoenteral, nasogástrica e/ou tubo endotraqueal 

4.2.2.2 Com idade acima de 65 anos e abaixo de 12 anos 

4.2.3.3 Com infecção do trato urinário e/ou pneumonias 

4.2.4.4 Em uso de medicamentos de alto risco 

4.2.2 O paciente que se enquadra nos critérios e disponibilidade de tempo do farmacêutico 

(a) para início do acompanhamento farmacoterapêutico, realizar item 4.1. 

 4.2.3. Avaliar quadro clínico do paciente, hipótese diagnóstica, exames laboratoriais, 

medicamentos prescritos, concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e 

farmacológica dos componentes, dosagem, forma farmacêutica, via e horários de 

administração, possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos a medicamentos; 

4.2.4 Acompanhar evolução; 

4.2.5 No momento da alta: orientar o usuário e familiares presentes sobre a indicação 

dos medicamentos, modo de uso, possíveis eventos adversos, entre outras informações 

importantes. 

4.3 As avaliações e intervenções deverão ser registradas no software de gestão, 

impressas, assinadas, carimbadas e anexadas ao prontuário do paciente. 

4.4. Intervenções relacionadas à prescrição médica deverão ser discutidas com a 

equipe responsável. 

5. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

5.1. Caneta; 

5.2. FOR.FAR.008 RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA; 

5.3. Software de Gestão Hospitalar. 

6. EPI 
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EPI de acordo com o tipo de precaução ao paciente. 

7. RESPONSABILIDADE  

Farmacêutico: executar as atividades detalhadas. 

8. QUANDO EXECUTAR 

Durante dias uteis. 

9. REGISTROS 

9.1. Evolução no software de Gestão Hospitalar. 

10. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE  

NC: Não foi possível evoluir no dia por problemas no sistema. 

AÇÃO: Evoluir de forma manual e anexar ao prontuário, imprimindo e anexando ao 

prontuário a evolução no primeiro momento após a resolução da não conformidade.  

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se aplica 

12. REFERENCIAS NORMATIVAS/BIBLIOGRÁFICAS 

12.1. CFF. Conselho Federal de Farmácia. RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO 

DE 2013, Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras 

providências 

12.2. ZUBIOLI, A. A Farmácia Clínica na Farmácia Comunitária. Ethosfarma: Brasília, 

2001 

12.3.  BRASIL, Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, 

USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Disponível em: 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes

/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos 

12.4. MARTINBIANCHO, J. K.; ZUCKERMANN, J.; MAHMUD, S. D. P.; SANTOS, L. 

DOS; JACOBY, T.; SILVA, D. DA; VINHAS, M. Development of risk score to hospitalized 

patients for clinical pharmacy rationalization in a high complexity hospital. Latin 

American Journal of Pharmacy, v. 30, n. 7, p. 1342–1347, 2011. 

13. ANEXO 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos
http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos
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Não se aplica. 

14. HISTÓRICO DE REVISÃO 

Data da 

revisão 

Nº da 

revisão O ITENS REVISADOS 

   

 

15. APROVAÇÃO 

Nome emissor: 

 

Nome 1ªaprovador: 

 

Nome 2ªaprovador: 

 

Ass.emissor Ass.1º aprovador Ass.2º aprovador 

 

 
Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP 01 

Recebimento de Produtos 

 

Almoxarifado e Farmácia 

 
EXECUTANTE: Almoxarife e Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Recebimento e armazenamento de produtos em geral. 

Recursos necessários:  
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• Prateleiras; computadores; sistema MV; nota fiscal; materiais de expediente.  

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento de mercadorias pelo Almoxarife;  

• Conferência dos produtos por meio da nota fiscal;  

• Os medicamentos, em especial os controlados pela Portaria nº 344/1998, devem ser 
conferidos pela Farmacêutica responsável; 

• Se a conferência estiver de acordo o Almoxarife deve prosseguir para o lançamento da 
nota fiscal no sistema MV; 

• Se houver alguma divergência, entrar em contato com a empresa responsável para 
correção ou devolução da mercadoria, para posterior lançamento da nota fiscal no 
sistema; 

• Entregar a nota fiscal para o setor de pagamento; 

• Fazer a transferência dos itens para a Farmácia; 

• Acondicionar os produtos de forma ordenada. 

Periodicidade: Sempre que chegar mercadoria. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 02 

Solicitação de Produtos para o Almoxarifado 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o abastecimento correto do estoque.  

Recursos necessários:  

• Prateleiras, computadores; sistema MV; materiais de expediente. 

 

Etapas do Processo:  

• Verificar estoque de produtos; 

• Solicitar produtos que estão em falta na Farmácia ou que estão próximos de acabar;  

• Pedir a transferência dos produtos pelo sistema MV para o almoxarifado;  

• Fazer a conferência após entrega pelo almoxarife; 

• Aceitar a transferência via sistema MV; 

• Acondicionar os produtos de forma ordenada. 

Periodicidade: Semanalmente, conforme necessidade. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 03 

Organização 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Manter o ambiente organizado, limpo e de fácil visualização. 

Recursos necessários:  

• Prateleiras; computador; materiais de expediente; espanador; álcool e flanela.  

 

Etapas do Processo:  
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• Disposição das prateleiras de forma dinâmica; 

• Clareza na sinalização dos produtos; 

• Separação por grupos ou seção em que se enquadram; 

• Arranjo por ordem alfabética. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 04 

Liberação de Produtos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  
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• Liberar os produtos conforme necessidade de cada setor.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV. 

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento de solicitação pelo sistema MV; 

• Conferência pela farmácia da solicitação;  

• Separação dos produtos; 

• Atendimento da solicitação pelo sistema; 

• Entrega dos produtos ao responsável pela solicitação. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 05 

Dispensação de Medicamentos 

 

Farmácia 

 EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia (sob 
supervisão) 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir a correta dispensação de medicamentos.  

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; prescrição médica.  

 

Etapas do Processo:  

• Recebimento da prescrição solicitada pelo sistema MV; 

• Triagem da prescrição médica pelo farmacêutico; 

• Separação da medicação; 

• Atendimento da prescrição pelo sistema MV; 

• Entrega e conferência da medicação, lote e validade.  

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 
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Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 06 

Registro das Entradas e Saídas de Medicamentos nos Livros 
de Psicotrópicos 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Registrar nos Livros de Psicotrópicos abertos na SUVISA todas as entradas e saídas de 
medicamentos que constam na Portaria nº 344/1998, no livro corresponde (conforme 
 lista constante na Portaria nº 344/1998). 

Recursos necessários:  

• Materiais de expediente; prescrição MV; livros de psicotrópicos. 

 

Etapas do Processo:  
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• Após a conferência das NF, entrada no sistema MV pelo almoxarifado e transferência dos 
medicamentos para a Farmácia, dar entrada de acordo com a NF no livro correspondente 
(conforme lista constante na Portaria nº 344/1998); 

• Após o recebimento da prescrição médica feita via sistema MV, a baixa do medicamento 
no sistema, conferência do lote e validade e realização da dispensação, dar saída de 
acordo com a prescrição médica no livro correspondente (conforme lista constante na 
Portaria nº 344/1998). 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 07 

Solicitação de Produtos para Compras 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 
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Objetivo:  

• Repor o estoque para atender às necessidades dos setores e evitar possíveis faltas. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Identificar os produtos que estão em falta e em pequenas quantidades no estoque;  

• Fazer a solicitação de compras pelo MV; 

• Encaminhar o número da solicitação para o almoxarifado, via e-mail, para que enviem ao 
setor responsável pelas compras. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 08 

Conferência das Validades 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir a perda mínima de produtos. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Puxar relatório pelo MV dos produtos que estão próximos do vencimento;  

• Deixá-los mais a frente na prateleira para serem dispensados primeiro; 

• Entregar relatório com os produtos próximos de vencimento para a coordenadora da 
enfermagem para que deem prioridade a eles e assim evitar a perda dos mesmos;  

•  Enviar relatório com os produtos próximos de vencimento para o responsável pelas 
compras para que o mesmo veja a possibilidade de troca com outra Unidade; 

• Retirar os produtos vencidos das prateleiras e armazená-los em local apropriado até o 
recolhimento; 

• Dar baixa dos produtos vencidos no sistema e solicitar conferência da coordenação; 

• Fazer uma planilha com as perdas para ser entregue para a empresa responsável pela 
incineração; 

• Entregar os produtos vencidos para a empresa responsável pela incineração e armazenar 
uma cópia com assinatura do recolhimento; 

• Os psicotrópicos vencidos devem ser enviados para a SUVISA, com relatório realizado pela 
Farmacêutica dos vencidos com dados completos da medicação; após enviados dar baixa 
no livro correspondente de acordo com documento entregue pela SUVISA.  

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 09 

Conferência de Estoque 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Certificar que o relatório de estoque do MV confere com o estoque físico, mantendo o 
controle adequado e identificando possíveis erros. 

 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo. 

 

Etapas do Processo:  

• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Envio do relatório de posição de estoque para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 10 

Relatório de Saídas Mensais  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Proporcionar uma visão aprofundada das movimentações de cada setor e auxiliar no 
controle financeiro. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV; e-mail corporativo, tabelas 
padronizadas. 

 

Etapas do Processo:  
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• Puxar os relatórios de saídas por setor e por paciente do mês anterior, tanto da Farmácia 
como dos Carrinhos de Emergência pelo sistema MV;  

• Confecção de planilha que contenha os medicamentos e materiais e as respectivas 
quantidades e valores unitários que saíram no determinado mês para cada setor; 

• Preenchimento da planilha de projeto de custo (disponibilizada pelo Diretor Financeiro) 
com a quantidade de itens que saíram por setor; 

• Envio dos relatórios e planilhas para o Diretor Financeiro via e-mail. 

Periodicidade: Mensalmente. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 11 

Realização de Inventário  

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  
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• Garantir o controle correto de estoque. 

Recursos necessários:  

• Computador; materiais de expediente; sistema MV. 

 

Etapas do Processo:  

• Impressão da posição de estoque atual no sistema MV;  

• Contagem e comparação do estoque físico com a posição de estoque;  

• Iniciar o inventário conforme o estoque presente na farmácia;  

• No sistema MV, começar com a ABERTURA DO INVENTÁRIO, onde serão digitados 
todos os produtos com estoque na farmácia através dos códigos preexistentes, após 
digitados e salvos todos os produtos anotar o código gerado;  

• Em seguida ir em DIGITAÇÃO DE PRODUTOS, informar o código gerado no item anterior 
e digitar novamente todos os produtos, mas dessa vez com lote, validade e quantidade;  

• Posteriormente ir em GERAÇÃO DO INVENTÁRIO, digitar o código já gerado e finalizar 
o inventário. 

Periodicidade: Anualmente ou em alguma situação excepcional 
solicitada pela diretoria. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 12 

Registro de Temperatura e Umidade 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Auxiliar de Farmácia 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle de temperatura e umidade do ambiente da Farmácia, sala dos 
controlados e câmara fria. 

Recursos necessários:  

• Tabela de registro de temperatura; materiais de expediente; termohigrômetro, câmara fria.  

 

Etapas do Processo:  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 
e a umidade identificada no termo higrômetro presente no ambiente da farmácia;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima e mínima 
e a umidade identificada no termo higrômetro presente na sala dos controlados;  

• Anotar em planilha confeccionada para uso mensal a temperatura atual, máxima emínima 
identificada na câmara fria; 

• Observar as especificações definidas em cada planilha e se houver alguma irregularidade 
determinar o motivo e resolver o problema; 

• As temperaturas e umidades devem ser anotados três vezes ao dia (ao chegar na Unidade, 
antes de ir para o almoço e antes de terminar o expediente). 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 
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Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 13 

Conferência dos Carrinhos de Emergências 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica  

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o controle periódico da quantidade e validade dos medicamentos e materiais 
presentes nos carrinhos de emergências. 

Recursos necessários:  

• Chek list; lacres, materiais de expediente; computador, carrinhos de emergência. 

 

Etapas do Processo:  

• Imprimir o chek list correspondente de cada carrinho; 

• Retirar o lacre e anotar o número do lacre retirado no chek list;  

• Conferir a quantidade de cada produto e a validade de acordo com o chek list; 

• Se houver algum produto próximo de vencer retirar do carrinho e realizar a reposição do 
produto com validade estendida e atualizar a planilha de validades;  

• Lacrar o carrinho com novo lacre e anotar o número do lacre colocado no check list que 
deverá ser assinado pela Farmacêutica responsável; 

• Guardar o check list na Farmácia em pasta específica. 

Periodicidade: Mensalmente. 
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Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

Rotina/Procedimento  

  

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 14 

Reposição dos Carrinhos de Emergência 

 

Farmácia 

 
EXECUTANTE: Farmacêutica e Equipe da Enfermagem. 

Emissão: 09/09/21 

Revisão: 09/10/21 

Objetivo:  

• Garantir o estoque completo e adequado dos Carrinhos de Emergência.  

Recursos necessários:  

• Computador; lacres, materiais de expediente; sistema MV; carrinhos de emergências. 

 

Etapas do Processo:  
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• Se houver a retirada de algum item com validade próxima, o mesmo deve ser 
encaminhado à Farmácia, onde a Farmacêutica dará baixa do item no estoque do carrinho 
correspondente e armazenará o produto para descarte juntamente com os produtos 
vencidos da Farmácia; além disso fará a reposição do item com outro de validade 
estendida; 

• Se houver a utilização de algum produto do carrinho, a equipe de enfermagem deverá 
informar e solicitar à Farmácia os itens utilizados para que seja feita a reposição; bem 
como fazer a solicitação pelo MV dos itens utilizados para o carrinho que foi aberto; 

• Em ambos os casos a Farmacêutica fará a transferência de estoque da Farmácia para o 
estoque do Carrinho correspondente; 

• Em caso de medicamentos o médico responsável deverá fazer a prescrição do 
medicamento utilizado para justificar a transferência de estoque. 

Periodicidade: Sempre que algum carrinho for usado. 

 

 

 

Responsável pela elaboração: Tauana Luiza Echer 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

 
Este setor é de responsabilidade tanto do hospital  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.  
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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.  

 
Incluem a passagem de plantão, relatório de enfermagem, o livro de registro e a 

planilha.  

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.  

 
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. 

 
Amor F, Vaccaro H, Alcázar JL, León M, Craig JM, Martinez J.Gynecologic imaging 

reporting and data system: a new proposal for classifying adnexal masses on the 

basis of sonographic findings. J Ultrasound Med. 2009 Mar;28(3):285  

Pastore AR. Massas anexiais complexas. In Pastore AR & Cerri GG, Ultrassonografia 

em Ginecologia e Obstetrícia, 2ª ed.Editora Revinter- RJ, 2010, p.1053-59.  

Rumack CM, Wilson SR, Chrboneau JW. Ultrassonografia Ginecológica. In Tratado 

de Ultrassonografia Diagnóstica,3ªediçao.Editora Elsevier- Rio de Janeiro,2006 

p.527-87.  

Timmerman D, Testa AC, Bourne T, Ameye L, Jurkovic D, Van Holsbeke C, Paladini 

D, Van Calster B, Vergote I, Van Huffel S, Valentin L. Simple ultrasound-based 

rules for the diagnosis of ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 

Jun;31(6):681-90  
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Timmerman D, Valentin L, Bourne TH, Collins WP, Verrelst H, Vergote I; 

International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group.Terms, definitions and 

measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a 

consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 ;16:500-5. 

 

 

60. OBJETIVO 

1.1. Prevenção de infecções do trato respiratório, auxiliar no controle e 

diagnóstico destas patologias, bem como oferecer subsídios para elaboração de 

indicadores de saúde. 

61. APLICAÇÃO 

2.1. Este protocolo terá aplicação em todas os setores onde houver pacientes em 

uso de ventilação mecânica. 

62. DEFINIÇÕES 

3.1. SCIRAS: Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

3.2. PAV: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

3.3. VM: Ventilador mecânico 

3.4. UTI: Unidade de Terapia Intensiva 

3.5. Pneumonia: Infecção pulmonar identificada pela utilização de uma 

combinação de critérios: imagem radiológica, clínicos e laboratoriais. 

3.6. Pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV): pneumonia em paciente 

em ventilação mecânica (VM) por um período maior que dois dias de calendário 

(sendo que o D1 é o dia de início da VM) e que na data da infecção o paciente 

estava em VM ou o ventilador mecânico havia sido removido no dia anterior. 

3.7. Ventilador mecânico (VM): é definido como o dispositivo utilizado para 

auxiliar ou controlar a respiração de forma contínua, inclusive no período de 

desmame, por meio de traqueostomia ou intubação endotraqueal. Dispositivos 

utilizados para expansão pulmonar não são considerados ventiladores (ex. Pressão 
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positiva contínua em vias aéreas – Continuou Positive Airway Pressure – CPAP), 

exceto se utilizados na traqueostomia ou pela cânula endotraqueal. 

3.8. PNEUMONIA DEFINIDA CLINICAMENTE: Paciente com doença cardíaca ou 

pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas com um dos 

seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; Opacificação;  

Cavitação E pelo menos UM dos sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38°c), sem 

outra causa associada; Leucopenia (< 4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 

cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em 

pacientes ≥70 anos E pelo menos DOIS dos sinais e sintomas: surgimento de 

secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da 

secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração; Piora da troca 

gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240 ou aumento da oferta 

de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); Ausculta com roncos ou 

estertores; ∙ Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia. 

3.9. PNEUMONIA DEFINIDA MICROBIOLOGICAMENTe: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; 

Opacificação; Cavitação E Pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre 

(temperatura > 38ºC), sem outra causa associada; Leucopenia (<  4000 cel/mm3) 

ou leucocitose (> 12000 cel/mm3); Alteração do nível de consciência, sem outra 

causa aparente, em pacientes ≥70 anos E pelo menos um dos seguintes sinais e 

sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de 

aspiração; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 

240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios); 

Ausculta com roncos ou estertores; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

taquipneia Pelo menos UM dos resultados abaixo: Hemocultura positiva, sem outro 

foco de infecção; Cultura positiva do líquido pleural; Cultura quantitativa positiva 

de secreção pulmonar obtida por procedimento com menor potencial de 

contaminação (ex: lavado broncoalveolar e escovado protegido); Na bacterioscopia 

do lavado broncoalveolar achado de ≥5% leucócitos e macrófagos contendo 

microrganismos (presença de bactérias intracelulares); Cultura positiva de tecido 
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pulmonar; Exame histopatológico mostrando pelo menos uma das seguintes 

evidências de pneumonia: Formação de abscesso ou foco de consolidação com 

infiltrado de polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos; Evidência de invasão 

de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-hifas, Virus, Bordetella, Legionella, 

Chlamydophila ou Mycoplasma identificados a partir de cultura de secreção ou 

tecido pulmonar ou identificados por teste microbiológico realizado para fins de 

diagnóstico clínico ou tratamento; Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na 

sorologia para patógeno (exemplo: influenza, Chlamydophila ); Aumento de 4 

vezes nos valores de IGG na sorologia para Legionella. pneumophila sorogrupo I 

titulada ≥ 1:128 na fase aguda e convalescença por imunofluorescência indireta; 

Detecção de antígeno de Legionella pneumophila sorogrupo I em urina. 

3.9. PNEUMONIA EM PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS: Paciente com doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: Infiltrado; 

Opacificação; Cavitação; Pneumocele, em crianças menores de 1 ano E pelo menos 

UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38ºC), sem outra causa 

associada; Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em 

pacientes ≥70 anos; Surgimento de secreção purulenta ou mudança das 

características da secreção ou aumento da secreção ou aumento da necessidade 

de aspiração; Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia; Ausculta de roncos 

ou estertores; Piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 

< 240) ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros 

ventilatórios); Hemoptise; Dor pleurítica. E pelo menos UM dos resultados abaixo: 

Hemocultura positiva, sem outro foco de infecção; Cultura positiva do líquido 

pleural; Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por 

procedimento com menor potencial de contaminação (lavado broncoalveolar e 

escovado protegido); Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de ≥5% 

leucócitos e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias 

intracelulares); Cultura positiva de tecido pulmonar; Exame histopatológico 

mostrando pelo menos uma das seguintes evidências de pneumonia: Formação de 

abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de polimorfonucleares nos 

bronquíolos e alvéolos; Evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou 

pseudo-hifas. Vírus, Bordetella, Legionella, Chlamydophila ou Mycoplasma 
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identificados a partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados 

por teste microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento; 

Aumento de 4 vezes nos valores de IGG na sorologia para patógeno (exemplo: 

influenza, Chlamydophila); Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia 

para Legionella pneumophila sorogrupo I titulada >1:128 na fase aguda e 

convalescença por imunofluorescência indireta; Detecção de antígeno de 

Legionella pneumophila sorogrupo I em urina; Identificação de Candida spp. em 

amostra de sangue e de secreção respiratória (escarro, aspirado endotraqueal, 

lavado broncoalveolar ou escovado protegido); Evidência de fungo em amostra 

obtida por procedimento com menor potencial de contaminação  (ex: lavado 

broncoalveolar ou escovado protegido) de uma das seguintes: Exame de 

microscopia direta; Cultura positiva de fungo; Teste diagnostico laboratorial (não 

cultura). 

3.10. PNEUMONIA EM CRIANÇAS > 4 SEMANAS E ≤ 1 ANO: Paciente COM 

doença cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax 

seriadas com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: 

Infiltrado persistente novo ou progressivo; Opacificação; Cavitação; Pneumatocele 

E piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo PaO2/ FiO2 < 240) ou 

aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios) E pelo 

menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas: Instabilidade térmica; Leucopenia 

(≤4000 cel/mm3) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³) e desvio a esquerda (≥ 10% 

bastonetes); Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de 

aspiração; Apneia, taquipneia, batimento de asa de nariz e tiragem intercostal; 

Ausculta com sibilos, roncos ou estertores; Tosse; Bradicardia (< 100bmp) ou 

taquicardia (> 170bpm). 

3.11. PNEUMONIA CRIANÇAS > 1 ANO E < 12 ANOS: Paciente COM doença 

cardíaca ou pulmonar de base com DUAS ou mais radiografias de tórax seriadas 

com um dos seguintes achados, persistentes, novos ou progressivos: ∙ Infiltrado 

persistente novo ou progressivo; ∙ Opacificação; Cavitação E pelo menos TRÊS dos 

seguintes sinais e sintomas: Febre (temperatura: >38ºC); Leucopenia (≤  4000 

cel/mm³) ou leucocitose (≥ 15000 cel/mm³); Surgimento de secreção purulenta ou 
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mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou 

aumento da necessidade de aspiração; Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

apneia ou  taquipneia; Ausculta com roncos ou estertores; Piora da troca gasosa 

(dessaturação, como por exemplo PaO2/FiO2<240, ou aumento da oferta de 

oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios).  

63. RESPONSABILIDADE 

4.1. Serão responsáveis pelo processo todos os profissionais de saúde que estão 

ligados à assistência aos pacientes em ventilação mecânica. 

64. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

5.1. O protocolo não se aplica a pacientes que não estão em uso de ventilação 

mecânica. 

65. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

6.1. Conjunto de práticas recomendadas baseadas nas recomendações da ANVISA, 

a serem implantadas para a prevenção de PAV. A abordagem é mais bem sucedida 

quando todas as práticas são executadas em conjunto, seguindo a estratégia do 

"tudo ou nada”. 

6.2. As práticas recomendadas são: 

6.2.1. Elevar da cabeceira da cama a 30 a 45°; 

6.2.2. Diminuir sedação; 

6.2.3. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia; 

6.2.4. Cuidados com o circuito do ventilador; 

6.2.5. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg; 

6.2.6. Verificar diariamente a possibilidade de extubação; 

6.2. Manter cabeceira da cama 30 a 45°: A VM está associada a altas taxas de 

pneumonia, pois o tubo endotraqueal inibe mecanismos de defesa importantes do 

trato respiratório superior, contribui com a produção e acúmulo de secreções da 

orofaringe, inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma fonte de infecção. 

A colonização da orofaringe e estômago com microrganismos patogênicos parece 

preceder o desenvolvimento da PAV. A utilização de bloqueadores dos receptores 

de histamina para prevenção de úlcera gástrica altera o pH do suco gástrico, o que 

facilita a colonização por microrganismos patogênicos, além da presença da sonda 
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nasogástrica que facilita o refluxo das bactérias do estômago. Por estas razões, 

parece lógico que o posicionamento inadequado do paciente possa impactar no 

surgimento da pneumonia. Além disto, o posicionamento do paciente em decúbito 

elevado pode favorecer também a ventilação espontânea. Não há dados suficientes 

para afirmar que a recomendação de manter pacientes com a cabeceira elevada 

em 30 a 45˚ tenha impacto significativo na redução da PAV ou mortalidade. Porém, 

em função de ser uma medida simples, de fácil aplicabilidade, com baixo risco de 

complicação, nenhum custo e um benefício potencial, no último compêndio de 

estratégias de prevenção de PAV, publicado pelo SHEA em 2014, esta medida, 

classificada como uma medida básica foi recomendada. Ainda não está claro 

também, se a elevação do decúbito apenas a 30° é suficiente, mas parece ser mais 

aceitável para pacientes com menor grau de sedação e possibilita maior adesão ao 

posicionamento adequado. A utilização do decúbito elevado diminui a incidência 

de PAV especialmente em pacientes recebendo nutrição enteral. Outra razão para 

desta intervenção é a melhoria dos parâmetros ventilatórios em comparação com 

a posição supina.  

6.3. Diminuir sedação: recomenda-se adequar diariamente o nível de sedação e o 

teste de respiração espontânea. A utilização da menor dose possível de sedação e 

a avaliação da prontidão do paciente para a extubação tem sido correlacionada 

com a redução do tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, a uma 

redução na taxa de PAV. A escolha dos tipos de fármacos, intensidade e duração 

da sedação estão associadas com o risco aumentado das taxas de eventos, que 

incluem: delírio, imobilidade, infecção, eventos associados à VM, tempo 

prolongado de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação e morte. A 

diminuição do nível de sedação, que deve ser buscada diariamente, e do tempo de 

sedação pode contribuir para um menor tempo de intubação e possivelmente com 

menor mortalidade. Já a interrupção diária da sedação pode apresentar alguns 

riscos, como por exemplo, a extubação acidental. O aumento do nível de dor e 

ansiedade leva a possibilidade de assincronia com a ventilação, o que pode gerar 

períodos de dessaturação. Deve ser realizado diariamente o questionamento sobre 

a necessidade do suporte respiratório com VM invasiva. A avaliação das causas que 

levaram ao uso da prótese mecânica e a situação do paciente podem sinalizar se 

há condições para a submetê-lo ao teste de respiração espontânea. A adequação 
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do nível de sedação pode contribuir para a suspensão dos sedativos, melhor 

avaliação da presença de dor e para a suspensão dos opioides utilizados para 

analgesia, contribuindo assim, para aumentar as chances da colocar o paciente em 

teste de respiração espontânea. Estas ações contribuem para o maior sucesso na 

retirada de prótese ventilatória. 

6.4. Realizar Higiene oral 3 vezes por dia: a importância dos cuidados bucais em 

pacientes sob terapia intensiva tem sido alvo de inúmeras investigações e os 

resultados alertam para a necessidade de se implantar diretrizes adequadas e 

seguras. Na última publicação do SHEA de 2014, a utilização de clorexidine 0,12% 

para higiene oral foi classificada como medida de efeito moderado. A Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) recomenda a descontaminação da 

cavidade bucal com Clorexidina na prevenção de PAV, em pacientes sob ventilação 

mecânica. Diversos estudos têm demonstrado redução das Pneumonias. Associadas à 

Ventilação Mecânica quando a higiene oral é realizada com clorexidina veículo oral 

(0,12% não alcoólico). Desta forma, recomendamos essa medida como parte do 

Bundle entendendo que, segundo a ANVISA, quando aplicada em conjunto com 

outras medidas, pode ter um efeito positivo para redução de PAV.  

6.5. Cuidados com o circuito do ventilador: a troca do circuito respiratório deve ser 

realizada apenas se o mesmo estiver visivelmente sujo ou com mau funcionamento. 

Esta recomendação é classificada como qualidade da evidência I, pela SHEA. 

Portanto, não é recomendada a troca rotineira deste dispositivo. Não há 

recomendações específicas em relação ao tempo que o circuito pode ficar montado, 

aguardando a internação do paciente. Mas, segundo estudos, recomenda-se reduzir 

os riscos de contaminação dos circuitos; por exemplo: no momento do preparo do 

leito/box, conectar o circuito respiratório no ventilador e proceder o teste do 

equipamento; depois disto, embalar o mesmo no próprio saco plástico que 

acondicionava o circuito, identificar com fita adesiva (limpo e testado - datar e 

assinar). Para que este circuito esteja seguro para uso, é fundamental que esteja 

acondicionado. 

6.6. Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O: A manutenção da correta pressão 

de cuff (Pcuff) nos pacientes submetidos à ventilação mecânica é essencial. Excessiva 
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pressão pode comprometer a microcirculação da mucosa traqueal e causar lesões 

isquêmicas, porém se a pressão for insuficiente, pode haver dificuldade na ventilação 

com pressão positiva e passagem da secreção subglótica por entre o tubo e a 

traqueia (microaspiração). Recomenda-se, portanto, que a pressão do cuff permaneça 

entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH2O (quando utilizado medidor de cuff). Evitar 

pressões do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH2O. 

6.7. Verificar diariamente a possibilidade de extubação: a fim de evitar/ prevenir 

a PAV o desmame da VM, e consequente extubação, deve ser tentado o mais rápido 

possível. A retirada precoce da ventilação mecânica em pacientes internados nestas 

unidades pode exercer efeitos benéficos e redução no tempo de permanência e 

custos. Recomenda-se que a retirada do tubo endotraqueal seja realizada quando 

as condições clínicas permitirem. Alguns critérios clínicos para o desmame são: o 

motivo solucionado ou amenizado do início da ventilação mecânica; paciente sem 

hipersecreção (definida como a necessidade de aspiração > 2 h); tosse eficaz (PFE 

> 160 L/min) hemoglobina > 8-10 g/dL; adequada oxigenação (PaO2 /FiO2 > 150 

mmHg ou SaO2 > 90% com FiO2 < 0,5); temperatura corporal <38,5-39,0°C; sem 

dependência de sedativos; sem dependência de agentes vasopressores; ausência 

de acidose (pH entre 7,35 e 7,45); ausência de distúrbios eletrolíticos; adequado 

balanço hídrico. 

66. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

7.1. Não se aplica. 

67. EPI 

8.1. Não se aplica. 
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69. REGISTROS 

10.1. FOR.221.SCIRAS BUNDLE – PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A 

VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) REV.001 

70. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE 

11.1. Não Conforme: Deixar de preencher o Bundle e/ou ações propostas. 

11.2. Ação: Para o não preenchimento é necessário que o faça o mais urgente 

possível, entendendo que se o item foi realizado conforme o esperado marca-se: 

“CONFORME”, e em caso de não ter sido executado de maneira adequada marcar 

“NÃO CONFORME”, assim não deixar o formulário em branco. Caso algum item do 

Bundle estiver NC (não conforme), deve-se alertar a equipe para proceder com as 

ações o quanto antes, para assim prevenir PAV. 

71. INDICADORES DE DESEMPENHO  

12.1. Adesão ao Bundle de Manutenção para a prevenção de Pneumonia Associada 

à Ventilação Mecânica (PAV); 

12.2. Taxa de Utilização de VM; 

12.3. Densidade de Incidência de PAV. 

72. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

13.1. A pneumonia relacionada à assistência à saúde pode trazer grave repercussão 

para o paciente, é uma grave infecção que apresenta múltiplas causas e tem grande 

impacto nas taxas de morbimortalidade, tempo de internação hospitalar e aumento 

dos custos assistenciais. Diante disso, é fundamental a aplicação das várias medidas 

de prevenção apresentadas neste protocolo a fim de se prevenir a ocorrência de 

PAV. 

ANEXO 

HISTÓRICO DE REVISÃO: 

APROVAÇÃO: 

 

Nome do emissor: Nome do 1º aprovador: Nome do 2º aprovador: 

Ass. do emisso Ass. do 1º aprovador: Ass. do 2º aprovador: 
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1 PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MÓVEL 

DE PREVENÇÃO AO CÂNCER (CARRETA DA PREVENÇÃO). 

1.1 Caracterização da Unidade Móvel de Atendimento 

A unidade móvel de atendimento é uma estratégia de acesso às ações de 

atendimento especializado, que presta atendimentos a população das Regiões de 

Saúde de abrangência da Policlínica. A unidade será utilizada principalmente para 

o rastreamento e diagnóstico de diversas patologias. 

A Unidade possibilitará o desenvolvimento de ações de controle e assistência em 

saúde para a população, objetivando solucionar situações especiais e excepcionais, 

tais como: vazios assistenciais, localidades de difícil acesso, localidades rurais, 

populações que nunca realizaram exames, entre outros, viabilizando o diagnóstico 

precoce de diversas patologias. 

A unidade móvel deverá ser uma verdadeira clínica móvel com todo o cuidado, 

tecnologia e segurança. O ambiente interno deverá ser climatizado, com 

acessibilidade, banheiro, sala de espera, tudo feito para proporcionar conforto e 

bem-estar aos pacientes. 

O projeto da unidade móvel será desenvolvido especialmente para cada região. O 

processo de concepção e viabilização da unidade contemplará: planejamento, 

identificação da demanda da região, pré-requisitos necessários, adequação da 

estrutura, equipe mínima necessária, entre outros. 

Unidade Móvel ou Modular poderá incluir equipamentos com áreas preparadas para 

cada tipo de procedimento (exemplos): mamografia (com proteção radiológica); 

ultrassonografia/tomografia; processamento de imagens com área para laudo 

(sistema digital para transmissão das imagens para laudo); consultório multiuso 

(médico e/ou multiprofissional) 

A Unidade deve Incluir toda a estrutura necessária, como: instalação elétrica, 

aparelhos de ar-condicionado, instalação hidráulica, cabeamento de dados, 

instalação para telefonia, conexão de dados, proteção radiológica, iluminação, 

etc.; 

Transporte da unidade (cavalo mecânico ou caminhão plataforma, motorista, 

seguros, todas as despesas ligadas etc.). 

Áreas de Atendimento que a Unidade móvel poderá ofertar: Saúde da Mulher 

(mamografia, ultrassonografia, Papanicolau); Saúde do Homem (urologia); Saúde 

do Idoso; Pediatria; Ginecologia; Oftalmologia; Cardiologia; Radiologia; 

Otorrinolaringologia; Laboratório de análises clínicas; dentre outras. 

Nos 12 (doze) primeiros meses de Contrato de Gestão a unidade móvel será 

caracterizada como uma unidade móvel da Policlínica para desenvolver ações de 

prevenção do câncer nos municípios que compõem a região de abrangência. 
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A Unidade Móvel terá como objetivo implantar, manter e monitorar o programa de 

rastreamento e prevenção ao câncer de mama e colo uterino por meio da realização 

dos exames de mamografia e Papanicolau, e permitir o diagnóstico precoce 

(quando a chance de cura for de 95%). 

Deverá oferecer, minimamente, exames de mamografia e Papanicolau a 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. Ressalta- se que haverá protocolo 

de fluxo de atendimento da Unidade Móvel (Prevenção ao Câncer) e este será 

atualizado de acordo a necessidade e as normas vigentes. 

A Unidade Móvel deverá contar com técnicos de radiologia, técnicos de 

enfermagem, enfermeiro e motorista, e quando necessário e/ou por solicitação da 

SAIS/SES, com o médico. A Equipe Técnica da SAIS/SES será a responsável por 

elaborar e organizar o Protocolo Clínico de Utilização da Unidade Móvel, e 

disponibilizá-lo para o INSTITUTO CEM. 

Após a finalização dos primeiros 12 (doze) meses de gestão as especificações da 

carteira de serviço da Unidade Móvel ocorrerão através do Plano Operativo que será 

formalizado posteriormente entre SAIS/SES e INSTITUTO CEM. 

Ressalta-se que, o INSTITUTO CEM responsável pela administração da unidade terá 

60 dias para realizar a apresentação da Unidade Móvel à SES-GO após a definição 

da sua carteira de serviços pelo Plano Operativo. 

Caso haja acréscimo no custeio do contrato de gestão em decorrência da 

modificação da carteira de serviços da Unidade Móvel, o INSTITUTO CEM deverá 

apresentar à SES/GO, no prazo Máximo de 01 (um) mês (após a solicitação da SES), 

o cronograma de implantação e a estimativa do orçamento discriminada para 

análise. Havendo comprovação de acréscimo de custeio, este deverá ser 

homologado através do Termo Aditivo ao contrato. 

 

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 
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Carreta da Prevenção ao Câncer Meta Mensal 

Mamografia 720 

Papanicolau 720 

Total 1440 

1.1.2.1 Projeção das meta em 12 meses 

Carreta da 

Prevenção do 

Câncer 

1º 

Mê

s 

2º 

Mê

s 

3º 

Mê

s 

4º 

Mê

s 

5º 

Mê

s 

6º 

Mê

s 

7º 

Mê

s 

8º 

Mê

s 

9º 

Mê

s 

10º 

Mês 

11º 

Mês 

12º 

Mês 

Mamografia 

Período Pré-

Operacional 

72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

720 720 720 

Papanicolau 72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

72

0 

720 720 720 

Total 0 0 0 14

40 

14

40 

14

40 

14

40 

14

40 

14

40 

144

0 

144

0 

144

0 

 

 

• Realização de 13680 mamografias/ano (em dias uteis) 

• 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 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;  
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• 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” 

 

• 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;  

• 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.  
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• 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” 

1.2 Proposta Implantação do Serviço da Unidade 
Móvel de Prevenção o Cancer (carreta da 
Prevenção) 

 
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 Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) como 

componente estratégico no monitoramento e gerenciamento das ações (Portaria 

nº 408, de 30 de agosto de 1999). 
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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.  
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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 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. 
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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 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 
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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. 

 
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 FORMOSA 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. 

 
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 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 

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 

 

1.2.5.1 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;  
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✓ 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;  

✓ 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. 

1.2.5.2 Do serviço de cavalo mecânico: 

O Instituto CEM contratada irá prestar 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; 
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✓ 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. 

1.2.5.3 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;  

✓ 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, 
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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. 

1.2.5.4 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; 
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✓ 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. 

 

• 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: 

1.2.5.4.1.1 FASE I – Realização da mamografia de rastreio:  

• 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. 

1.2.5.4.1.2 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 
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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 
Formosa; 

• O deslocamento das mulheres/homens para os serviços de referência na FASE II 
será de inteira responsabilidade dos seus respectivos gestores. 

1.2.5.4.1.3 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. 

 
✓ 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;  

✓ 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: 
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CATEGORIA 

BI-RADS 

DESCRIÇÃO DAS LESÕES CONDUTA 

1 NEGATIVO Repetir o exame de acordo com a 

faixa etária. 

2 ACHADO BENIGNO Repetir o exame de acordo com a 

faixa etária. 

3 ACHADO PROVAVELMENTE 

BENIGNO 

Controle radiológico por 3 anos. Em 

alguns casos, pode ser indicado 

histopatológico 

4 ACHADO SUSPEITO Histopatológico 

5 ACHADO ALTAMENTE SUSPEITO Histopatológico 

6 ACHADO JÁ COM DIAGNÓSTICO 

DE CÂNCER 

Terapêutica específica. 

 

 
• O Instituto CEM deverá fazer o controle da qualidade em mamografia, isso 

significa:  

a. 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);  

b. 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. 

 
• 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. 
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• 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. 

 
• 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;  

✓ 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;  
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✓ 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. 

A equipe técnica será composta por: 1 técnico de radiologia, 1 técnico de 

enfermagem, 1 enfermeiro e 1 motorista. 

1.3 Obrigações Das Partes: 

 
✓ 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 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;  
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✓ 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;  

✓ 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;  
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✓ 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. 

 
✓ 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);  

1.4 Proposta Do Projeto Técnico E Estrutural Unidade 
Móvel De Saúde – Carreta de Prevenção 

 
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 a saúde . Outra vantagem , esta na 

economia que a unidade proporciona , pois tanto os recursos físicos ( consultório, 
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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 .  

 
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 .  

  



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4300 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

 
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.  
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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.  

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.  

1.4.3.1 DESCRIÇAO POR AMBIENTE DO PROJETO  
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1.4.3.2 4 - CROQUI DA SALA DE MAMOGRAFIA 

 

 

 

• 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  

 

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  
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• 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  

 

• 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 ,  

 

• Instalação de bacia sanitária caixa acoplada .  

• Instalação de pia de lavagem de mãos , com proteção de sifão e torneira de 
pressão cromada  

 

• 12 Cadeiras estofadas , fixas , empilháveis , sem rodízios , cor a ser definida  

• Toldo retrátil em lona e estrutura tubular branca ;  

1.5 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MÓVEL: 

A carreta da prevenção é uma unidade móvel da Policlínica para desenvolver ações 

de prevenção do câncer de mama nos municípios que compõem a região de 

abrangência. 

Tem como objetivo implantar, manter e monitorar o programa de Rastreamento e 

prevenção ao câncer de mama e colo uterino através dos exames de mamografia 

e papanicolau, e permitir o diagnóstico precoce, quando a chance de cura é de 

95%. 

Oferecerá exames de Mamografia e papanicolau a 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. 

Os resultados dos exames deverão ser encaminhados para o endereço do paciente. 

Laudos normais, ou seja, sem achados de malignidade e que não necessitam de 

exame complementar, 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) 
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será convocado pela equipe de enfermagem e/ou serviço social Policlínica para 

realização do mesmo conforme agendamento. 

A unidade móvel deverá contar com técnicos de radiologia, técnicos de 

enfermagem, enfermeiro e motorista. 

O valor da locação e/ou comodato da carreta da prevenção ao câncer já foram 

previstos na elaboração do custeio total da cs. 

A prestação de serviços médicos realizados na unidade móvel consistirá 

exclusivamente nos serviços de prevenção ao câncer de mama e de colo uterino 

para a macro região da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – FORMOSA- GO. 

1.6 DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE: 

A EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA deverá assegurar a disponibilização de 

toda a equipe / pessoal necessário e devidamente capacitado, inclusive perante 

os Conselhos de Classe Profissional, para a execução dos serviços e exames 

previstos neste Contrato, providenciando a substituição ou reposição de qualquer 

profissional que venha a faltar ou se ausentar das suas atividades, no prazo máximo 

de 2 horas da notificação do CONTRATANTE neste sentido. 

Será disponibilizado, para o integral atendimento aos pacientes e perfeita 

execução dos serviços da Unidade Móvel, o seguinte quantitativo de profissionais: 

- 01 (um) enfermeiro; 

- 01 (um) técnico em radiologia; 

- 01 (uma) recepcionista; 

- 01 (um) motorista devidamente habilitado para a condução da unidade 

móvel (carreta). 

1.7 SOLICITAÇAO DE EXAME - MAMOGRAFIA 

Para solicitar mamografia o procedimento no SISREG III é: 0204030188 - 

MAMOGRAFIA BILATERAL. 

O Instrumento de registro do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) para solicitação é o Boletim 

de Produção Ambulatorial Dados Individualizados (BPA I).. 

 

INDICAÇÃO CONTRA 

INDICAÇÃO 

PRÉ-REQUISITO 
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• Mulheres com 

idade entre 50 e 69 

anos bianual. 

• Mulheres com 

idade igual ou 

superior a 35 anos, 

com fator de risco. 

• Nódulos. 

• Alterações da pele 

das mamas, fluxo 

papilar. 

• Linfonodo axilar 

suspeito. 

• Mulheres em 

tratamento de 

Reposição 

Hormonal. 

• Achadoanormalem 

mamografia 

anterior. 

• Não há • História Clínica 

• Exame Físico. 

• USG ou mamografia 

prévia (se houver). 

 

 

1.8 LAUDO E ANÁLISES 

Ao fim do procedimento, o paciente precisa comparecer à clínica para a retirada 

do equipamento e para repassar suas anotações. 

Depois, o laudo do Holter cardíaco é elaborado. Nele, deve estar presente o ritmo 

cardíaco detectado, as variações da frequência cardíaca, padrão de condução 

intraventricular, intervalos PR e QT, frequência de extrassístoles, análise do 

segmento ST e eventuais arritmias. 

1.9 Consulta em Mastologia  

 
• Rastreamento de alterações das mamas 

• Alterações Benignas da Mama 
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• Ginecomastia 

 

DIAGNÓSTICO 
INICIAL 

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A 
NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO 

CONTEÚDO DESCRITIVO MÍNIMO 
PARA O ENCAMINHAMENTO 

 

Examede 
rastreamento 
da Mama 

Nódulo palpável com provável indicação 
de citologia e/ou histologia, 

Mulher assintomática com história 
familiar sugestiva de Síndrome do 
Câncer de Mama e Ovário Hereditário. 

Sinais e sintomas; 

Descrição de exame de imagem, se 
realizado, com data; 

História prévia de câncer de mama 
(sim ou não). Se sim, descreva; 

História familiar de neoplasia 
mamária ou de ovário (sim ou não). 
Se sim, grau de parentesco e idade 

no diagnóstico. 

 

Alterações 
Benignasda 
Mama 

Cisto simples recidivante. 

Cisto simples sintomático 
(dor/desconforto, obstrução de tecido 
mamário subjacente). 

Fibroadenoma palpável sintomático 
(dor/desconforto). 

Abscesso subareolar crônico 

recidivante. 

Sinais e sintomas; 

Descrição de exame de imagem, se 
realizado, com data; 

Se descarga papilar bilateral 
leitosa, descreva: 

medicamentos em uso; 

resultado de prolactina e TSH, com 
data. 

Ginecomastia Ginecomastia secundária que não 
regrediu espontaneamente em 12 
meses, após tratamento da causa base, 

1. Sinais e sintomas (descrever se 
achado unilateral ou bilateral, dor 
ou desconforto, evolução, 
palpação 

 em pacientes que
 desejam procedimento 
cirúrgico. 

testicular); 

Índice de massa corporal (IMC); 

Presença de comorbidades que 
justifiquem a ginecomastia 
(cirrose, hipertireoidismo) (sim ou 
não); 

Descrever medicamentos em uso. 
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1.10 POP’S / Rotinas  

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Página: 01 de XX Data: / / 2021 

1.10.1.1 NORMAS E ROTINAS DA UNIDADE MÓVEL - COLETA CITOPAPATOLOGICA 

Executante: Enfermeira 

ÁREA: Unidade Móvel  

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de execução de procedimentos de enfermagem 

para coleta Citopatológica 

MATERIAIS: 

• Avental com mangas com tiras; 

• Máscara cirúrgica; 

• Touca cirúrgica; 

• Luvas de procedimento. 

• Espéculos de tamanhos P, M, G; 

• Espátula de Ayre; 

• Escova endocervical; 

• Frasco de fixador; 

• Lâminas de vidro; 

• Porta Lâmina 

• Fita crepe; 

• Lápis. 

ROTINA: 

• Organizar a sala; 
• Solicitar a auxiliar de serviços gerais que realize diariamente a limpeza concorrente e 
semanalmente a limpeza terminal; 
• Fazer a assepsia das bandejas e objetos diariamente; 
• Trocar a almotolia de álcool, mantendo-a limpa e identificada e datada, preencher de acordo 
com a demanda da unidade e atendimento; 
• Verificar a data e validade dos materiais; 
• Checar o funcionamento dos equipamentos pertencentes na sala: Foco de luz, perneiras da 
maca ginecológica, bancada de auxílio e comunicar a chefia da unidade móvel se necessário;  
• Repor materiais antes mesmo de findar; 
• Manter arquivos e anotações em dias; 
• Registrar em caderno as pacientes que realizarem o exame na unidade. 
• Encaminhar os resultados dos exames das pacientes que não forem do município para a 
coordenação da policlínica para que os mesmos encaminhem para os municípios respectivos. Em 
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relação às pacientes do município de FORMOSA, entraremos em contato para que venham buscar o 
seu resultado na Policlínica.  

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

• Explicar a Paciente a respeito do procedimento e como será realizado; 

• Preencher ficha de requisição do SISCAN e identificar porta 

lâmina e lâmina corretamente. 

• Higienizar as mãos; 

• Posicionar a paciente em posição ginecológica; 

• Coletar o material ectocervical e passar na lâmina; 

• Coletar o material endocervical e passar na lâmina; 

• Após visualização e coleta cervical, esborrifar o fixador e fechar a lâmina.  

• Envelopar todas as coletas do dia para ser encaminhado ao 

laboratório. 

1.10.1.2 RECEPCIONISTA 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Página: 01 de XX Data: / / 2021 

 

Executante: Recepcionista 

ÁREA: Unidade Móvel  

OBJETIVO: Acolhimento a demanda de atendimento, receber a documentação e 

cadastrar as demais no sistema para realização dos respectivos exames 

(Citopatológico ou mamografia). 

RECURSOS NECESSÁRIOS:  

• Computador; 

• Impressora; 

• Internet; 

• Papel A4; 

• Caneta/lápis: 

• Caderno; 

Capote descartável com manga, luvas de vinil, touca cirúrgica, máscara 

cirúrgica; 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:  
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• O serviço da Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer do Colo Uterino e de Mama possui 
atendimento de 08 horas e 48 minutos.  

• A recepção acolherá a paciente, verificando se o pedido 

confere com o solicitado pela paciente encaminhada (verificar data 

e horário); 

• A recepção do setor é responsável das seguintes atividades: Recepção do paciente; 
Informações; Cadastro; Encaminhamento das pacientes para o atendimento; Recolher as fichas de 
atendimento. 

• Preencher o cadastro de atendimento da Unidade Móvel no 

sistema MV, onde solicita a paciente os documentos pessoais (CNS, CPF, 

Identidade e comprovante de endereço). Ao findar os exames, realizar a 

confirmação no sistema do SISREG com as respectivas chaves de 

atendimento, obrigatoriamente encaminhadas pelo município onde a 

Unidade Móvel está realizando os atendimentos. 

• Informar a paciente do respectivo exame na qual irá realizar, seu 

horário e qual sala deverá se encaminhar 

1.1. Informar para a paciente que o exame realizado será encaminhado a 

secretária de saúde do município no prezo de até 30 dias.TECNICO DE 

RADIOLOGIA 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Página: 01 de XX Data: / / 2021 

NORMAS E ROTINAS DA UNIDADE MÓVEL  

Executante: Técnica de Radiologia 

ÁREA: Unidade Móvel  

OBJETIVO: Realizar exames complementares de Diagnóstico por Imagem e 

Intervenção com a finalidade de auxiliar o profissional solicitante na elaboração 

do diagnóstico e tratamento. 

Equipamentos de proteção individual (EPI’S)/ Materiais: 

• Avental de chumbo; 

• Protetor de tireóideo; 

• Barreiras de chumbo;  

• Mascara; 

• Luva de procedimento; 

• Touca; 

• Jaleco; 

• Álcool para higienização; 
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DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

• A recepcionista acolherá a paciente, verificando se o pedido confere com o solicitado pela 
paciente encaminhada; 

• Para pacientes encaminhadas via regulação de outros municípios que necessitam realizar 
exame de mamografia, a recepcionista deve verificar se o pedido é equivalente ao pedido usado na 
Unidade Móvel preconizado pelo SISREG; 

• Confirmada a validade do pedido, a recepcionista procederá com o agendamento do exame 
ou com o cadastro da paciente já encaminhada com o número da chave do atendimento via SISREG; 

• Fazer a assepsia das bandejas e objetos diariamente; 
• Trocar a almotolia de álcool, mantendo-a limpa e identificada e datada, preencher de acordo 
com a demanda da unidade e atendimento; 
• Repor materiais antes mesmo de findar; 
• Manter arquivos e anotações em dias; 
• Será realizada uma anamnese com a paciente pela técnica de radiologia antes da realização 
do exame para histórico da mesma; 

• Após coleta da anamnese, será explicada a paciente a respeito do exame das mamas, de como 
será realizado, enfim, dando seguimento ao mesmo; 

• Ao findar o exame radiológico a técnica de radiologia explica a paciente o tempo previsto 
para entrega do resultado. 

• Registrar em caderno as pacientes que realizarem o exame na unidade. 
• Encaminhar os resultados dos exames das pacientes que não forem do município para a 
coordenação da policlínica para que os mesmos encaminhem para os municípios respectivos. (Em 
relação às pacientes do município de FORMOSA, entraremos em contato para que venham buscar o 
seu resultado na Policlínica).  

1.10.1.3 PSICOLOGIA 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Página: 01 de XX Data: / / 2021 

NORMAS E ROTINAS DA UNIDADE MÓVEL  

Executante: psicóloga 

ÁREA: Unidade Móvel  

OBJETIVO: Descrever as ações do processo de assistência psicológica aos pacientes 

com a finalidade de auxiliar o profissional solicitante na elaboração do diagnóstico 

e tratamento. 

Equipamentos de proteção individual (EPI’S)/ Materiais: 

• Mascara; 

• Luva de procedimento; 

• Touca; 

• Jaleco; 

• Álcool para higienização; 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 
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• Realizar atendimento ao usuário, conjuntamente com outros profissionais da equipe de saúde, 
visando a assistência integral ao paciente. 

1.10.1.4 SERVIÇO SOCIAL 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Página: 01 de XX Data: / / 2021 

NORMAS E ROTINAS DA UNIDADE MÓVEL  

Executante: Assistente Social 

ÁREA: Unidade Móvel  

OBJETIVO: Estabelecer rotinas de execução de procedimentos da Assistente Social 

prestada aos pacientes da carreta 

MATERIAIS: 

• Mascara; 

• Luva de procedimento; 

• Touca; 

• Jaleco; 

• Álcool para higienização; 

ROTINA: 

• Organizar a sala; 
• Solicitar a auxiliar de serviços gerais que realize diariamente a limpeza concorrente e 
semanalmente a limpeza terminal; 
• Manter arquivos e anotações em dias; 
• Registrar em caderno as pacientes que realizarem o consulta de atendimento na unidade. 
• Acompanhar o encaminhamento dos resultados dos exames das pacientes que não forem do 
município para a coordenação da policlínica para que os mesmos encaminhem para os municípios 
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respectivos. Em relação às pacientes do município de FORMOSA, entraremos em contato para que 
venham buscar o seu resultado na Policlínica.  

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 
• Realizar atendimento ao usuário, conjuntamente com outros profissionais da equipe de saúde, 
visando a assistência integral ao paciente. 
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MEMORIAL DECRITIVO 

 

 

 

UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA 

SAÚDE DA MULHER 

 

 

 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 
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O presente memorial descreve de um modo geral os trabalhos necessários para 
construção de uma Unidade Móvel de Saúde em Carreta, com serviços de 
serralheria, marcenaria, com baias de atendimento. Todos os serviços executados 
dentro das normas técnicas vigentes. 

Está prevista na referida Unidade Móvel, montada a partir de uma carreta tipo baú 
em alumínio com 13,50 metros de comprimento por 2,60 metros de largura e 3,90 
metros de altura a partir do chão, sem cavalo mecânico. Uma plataforma, uma 
escada e rampa de acesso. É uma estrutura completa e autônoma para 
atendimentos médicos, e exames de ultrassom e endoscopia. 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Unidade Móvel de Saúde em carreta, consiste na construção de sala 
de atendimento e exame de mamografia de, desenho a seguir: 

 

 

 

 

Infraestrutura da Customização 

Item 
Sub 

Item 
DESCRIÇÃO 

 

1. 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. 

Introdução Conceitual 

• Projetamos esta transformação para atender a necessidade de uma 
unidade móvel para o atendimento na área de saúde, dispondo de 
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equipamentos específicos, onde cujo foco é o atendimento as necessidades 
de exames itinerantes. 

• Conceituamos a adaptação utilizando recursos de Arquitetura 
Hospitalar e Design com foco em assepsia e atendimento as normas sanitárias 
vigentes. 

• A construção da unidade será realizada conforme projeto e 
especificação técnica aprovados pelo contratante. 

• Veículos.: Semirreboque com 13.50 metros 

 

 

2. 

Infra Estrutura do Ambiente Interno 

• Visando o melhor fluxo operacional e acomodação de pessoas na área 
interna, esta unidade foi desenvolvida e adequada conforme ambiente 
hospitalar, com foco na robustez do projeto visando um ambiente com 
conforto para os profissionais e pacientes através de eficiência na 
climatização para maior conforto, fácil assepsia, segurança e ergonomia.  

 

3. 

Isolamento Térmico 

 

• Com a finalidade de reduzir o impacto da temperatura externa para o 
interior da Unidade Móvel, o isolamento térmico é aplicado através de placas 
de Lã de PET com 50mm de espessura entre a chapa e as colunas originais do 
veículo e o revestimento interno, que além de proporcionar a redução do 
impacto da incidência climática, promove o apelo ambiental tendo em sua 
composição a 100% a reutilização de material Poliester PET. 

Características: 

Utilizada no isolamento térmico e acústico de paredes , a manta lã de pet é 

uma manta termo fixada, ecologicamente correta e totalmente reciclável, 

opção que garante o isolamento de ambientes, sem agredir o meio ambiente 

ao ser utilizada, de fácil manuseio, não alérgica, inerte e autoextinguível, 

apresenta altíssimo grau de resiliência (não deforma). 
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4. 

Revestimento Sobre Isolamento (MDF ULTRA) 

 

O teto, laterais e divisórias do baú serão revestidos com chapa de madeira 

MDF Ultra hidro-repelente, revestida com laminado melamínico branco de 9 

mm para o teto e 15mm de espessura para as laterais e divisórias 

estruturadas.  

MDF Ultra Hidro-repelente - Especificação Técnica: Placas de madeira 

reflorestada tratada, recebe durante o processo de 

fabricação um tratamento de ácido acético que 

repele a água e não a absorve, tendo, assim, maior 

durabilidade, possui acabamento em melamínico, 

indicado para a utilização em áreas úmidas como 

praias e regiões serranas, possui *proteção 

antibacteriana (Protekto) e resistência a cupins, além 

de promover a fácil assepsia. 

*O Protekto é adicionado à resina melamínica que durante o processo 

produtivo dos painéis, na etapa de impregnação, é incorporada ao papel 

decorativo com o desenho do padrão. Dessa forma, a proteção antibacteriana 

passa a fazer parte do produto, não sai com a limpeza e mantém sua 

eficiência por toda a vida útil do painel.  

Blindagem 

Blindagem da sala de raio X com lençol de chumbo de 1ª fusão, não recondicionado, 

especial para blindagem radiológica, espessura 1,0 mmPb. 

Conjunto de portas e batentes especiais,a impedir o vazamento da radiação. Batente 

de aço chapa 14, espessura de 8cm, com aba de 5 cm para sobreposição na blindagem 

da parede e 2 cm para sobreposição na folha da porta. 

. 

5. Assoalho 
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• Assoalho em chapa de madeira laminada naval com 15mm de 

espessura, revestido em passadeira vinílica hospitalar em todo piso, com 

rodapé de 50 mm de altura a fim de facilitar a assepsia. 

Salas de atendimento 

- 01 sala para recepção; 

- 01 sala de mamografia; 

-01 sala técnica; 

-01 sala de atendimento 

- 01 plataforma lateral; 

- 01 rampa de acesso a unidade; 

- Maleiros para a guarda da rampa; 

- 01 (um) toldo lateral direita em toda extensão do equipamento;  

 

6.  

01 (um) banheiro 

Um banheiro para a equipe, com infraestrutura hidráulica com capacidade 

para suportar a operação, cuba e torneira para assepsia. 

01 (um) plataforma lateral 

Uma plataforma lateral rebatível, fixada sobre a estrutura do baú do 

semirreboque, com sistema de travamento para o transporte, pés de apoio 

com sistema de regulagem e barras estruturadas dimensionadas para suportar 

a capacidade mecânica exigida na operação. Item confeccionado em aço 

tubular, com revestimento do piso em chapa de alumínio corrugado com 2mm 

de espessura, acabamento em pintura própria para piso (epóxi), estrutura de 

apoio em aço SAE 1020, com sistema de regulagem de altura por parafusos de 

rosca sem fim. 

  

01 (um) rampa de acesso a unidade 

Uma rampa de acesso á unidade, posicionada na lateral direita, anexa a 

plataforma lateral, distribuída em toda sua extensão, pés de apoio com 

sistema de regulagem e barras estruturadas dimensionadas para suportar a 

capacidade mecânica exigida na operação. Item confeccionado em aço 
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tubular, com revestimento do piso em chapa de alumínio corrugado com 2mm 

de espessura, com sistema de regulagem de altura por parafusos de rosca sem 

fim, dispondo de corrimãos móveis. 

maleiros para a guarda de rampa 

Maleiros em todo entorno da unidade, abaixo do baú, para guarda de rampa, 

confeccionado em aço tubular, revestidos em chapa de aço com 1.2mm de 

espessura, acabamento em pintura padrão automotiva na cor preta.  

01 (um) toldo lateral direita em toda extensão do equipamento;  

Toldo tipo braço articulado na lateral direita, acionamento manual, lona 
tramada (trivilico trançado) de alta resistência em PVC na cor verde, braços 
retráteis, peças metálicas e carenagem com pintura branca, manivela com 
haste para abertura e fechamento.  

 7. Estrutura elétrica 

• Estrutura elétrica desenvolvida para alimentação de equipamentos 

(internos) com 

220V , alimentação externa através da concessionária na rede de baixa tensão, 
sendo: 220 volts trifásico; 

• 01 (uma) Extensão para conexão elétrica: desenvolvida para conexão na 
rede da concessionária, confeccionada com cabo PP, isolamento em dupla camada 
de composto de PVC flexível com elevada resistência mecânica e flexibilidade, 30m 
de comprimento (podendo ser em duas partes), uma das extremidades com plug 
macho IP 67 blindado à prova d’água; 

• Rede embutida de tubos flexíveis, fabricadoem PVC anti-chama, resistência 
diametral de 320N / 5 cm, atende a norma NBR 15465 e NBR 5410; 

• Condutor flexível de fios de cobre eletrolítico, tempera mole, isolação 
composto termoplástico polivinila PVC (105ºc) com características especiais quanto 
a não propagação e auto extinção do fogo; 

• 01 (um) comando elétrico composto por disjuntores bipolares térmicos 
contra curto- circuitos e sobrecargas de energia, contatos especiais de prata, que 
atenda à norma NBR NM 60868, frequência 60Hz, temperatura ambiente -20°C, 
+50°C, grau de proteção IP 20, em painel e fixação de encaixe perfil DIN 35 mm, 
tomada de sobrepor IP 67, blindada à prova de d’água, para receber o cabo de 
conexão da rede pública, painel de Comando (não estabilizado), composto por chave 
disjuntores de proteção, bipolar de entrada (geral) e unipolares de saídas para cada 
ponto, tipo blindados, curva e potência de acordo com a demanda de energia de 
cada tomada e dentro das normas ABNT, para o desligamento simultâneo, parcial ou 
total do comando, sistema de visualização de consumo, tensão e frequência, com 
referência ao sistema das opções de entrada de energia; 

• São instaladas Luminárias tipo painel LED em alumínio branco com 
pintura eletrostática na medida de 30cm x 30 cm de 24 W 6500K bivolt, na 
cor branca. 

• Interruptores de placa em termoplástico isolante, acabamento branco ou 
outra cor que harmonize com o revestimento, 10 A – 250 V; 

• Tomadas de 220 volts, padrão NBR 14136 com identificador de tensão, 
placas em termoplástico isolante, módulos com bornes automáticos; 
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 8. Climatização do ambiente: 

Equipamentos de Ar condicionado com capacidade para 9.000 BTUS 

Sistema Split Hi Wall, dimensionado de acordo com a necessidade térmica de 

cada sala, com condensadoras fixadas no container sobre estruturas de aço. 

 

 
 9. Estrutura Hidráulica  

• Será previsto 2 (dois) tanques, com capacidade para 180 litros cada, 
sendo 01 (um) para água limpa e 01 (um) para água servida; 

• 01 (um) bomba pressurizadora; 

• Conexão através de tubos de PVC; 

• 20 metros de mangueira para abastecimento;  

• Tubo de 04 polegadas para descarte;  

   
16. 11. O Projeto construtivo deverá atender as seguintes normas: 

• NBR 5410 (Cabeamento Elétrico) 

• ABNT 15465 (Eletrodutos) 

• NRB NM 60868 (Disjuntores 

• NBR 5413 (Iluminação) 

• NBR 5858 (Ar condicionado) 

• Cabos flexíveis (ABNT 15465 e NBR 5410.) 

• RDC 50 (ANVISA)  
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CHECK-LIST DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL NO LOCAL DE DESTINO DOS 
ATENDIMENTOS: 

SUPERINTÊNDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

Regional de Saúde: 

Município:                                 Data: 

 

UNIDADE MÓVEL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER - CARRETA DE PREVENÇÃO 

NECESSISDADES CONFORMIDADE 
NECESSITA 

PROVIDÊNCIA 
RESPONSÁVEL 

1- Verificar o local onde a Carreta ficará: 
deve ser plano e ter um local próximo de 
terra ou grama para fazer o aterramento 

dos fios; Superfície plana para nivelamento 
da carreta. 

   

2- Verificar o saneamento de água e 
esgoto; Ponto de água para enchimento da 
caixa e Ponto de esgoto próximo à carreta 

para uso do banheiro. 

   

3- Verificar a energia que será fornecido 
para a carreta, e manter um gerador 

próximo (caso haja falta de energia durante 
muito tempo); Quadro de energia com 

disjuntor de no mínimo 70 amperes. Possuir 
energia de 220 watts. 

   

4- Verificar ponto de Internet, (Internet 
com boa velocidade) a carreta mantém 3 
pontos (salas que necessitam de Internet 

para executar o atendimento). 

   

5- O município deve manter Água e copo 
para fornecer as pacientes e as 

funcionárias da Carreta. 
   

6- O município deve fornecer pessoal para 
a limpeza da carreta, piso e tirar o lixo 

3x/dia, por conta da pandemia. 
   

7- Eletricista.    

8- Tenda ou local coberto com cadeiras 
para os pacientes. 

   

9- Segurança 24 horas.    

10- Indicação de restaurante e hotel para 
equipe da Carreta de Prevenção. 
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COORDENAÇÃO DE ONCOLOGIA: Fabiana Miranda  

COORDENAÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE: Rodrigo 

RESPONSÁVEL PELA VISITA: 

 

1.10.5.1 1.Apresentação  

Documento contendo informações para o trabalho seguro com radiações ionizantes 

no qual são desenvolvidos e detalhados aspectos operacionais aplicáveis às 

Instalações de Radiodiagnóstico, facilitando o desenvolvimento de uma cultura de 

segurança radiológica. Segundo a NR 32, é obrigatório manter no local de trabalho 

e à disposição da inspeção do trabalhador o Plano de Proteção Radiológica – PPR, 

para que o mesmo esteja ciente de seu ambiente de trabalho e os danos que podem 

ser causados pelo mau uso da radiação ionizante. 

Obrigado mantê-lo no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalhador 

o PPR, para que o mesmo esteja ciente de seu ambiente de trabalho e os danos 

que podem ser causados pelo mau uso da radiação ionizante 

Abaixo apresentamos o organograma institucional do PPR: 
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1.10.5.2 2.Introdução 

A descoberta e imediata utilização das radiações ionizantes, entre as quais se 

incluem os raios X, proporcionaram benefícios às ciências e à medicina, mas 

também provocaram diversos danos em pesquisadores, médicos, pacientes e 

outros indivíduos expostos. Logo, essa tecnologia trazia consigo perigos intrínsecos 

e desconhecidos no momento de sua incorporação às práticas sociais.  

Com a confirmação de que altas doses de radiação ionizante danificam o tecido 

humano, vinte anos após a descoberta dos raios X, a Rõentgen Society publicou as 

primeiras recomendações de proteção radiológica para os trabalhadores. Foi o 

início da constituição da radioproteção ou proteção radiológica, campo de estudos 

dos efeitos nocivos das radiações ionizantes.  

No Brasil, o médico Álvaro Alvim faleceu, em 1928, após a amputação das duas 

mãos devido a lesões causadas pela exposição às radiações. Sendo assim, constata-

se que acompanhando a tecnologia e suas benfeitorias, também surgiram 

fatalidades pelo uso das radiações. Após observação de danos biológicos, 

decorrentes do uso desenfreado e da falta de conhecimento das radiações, 

surgiram normas que visam a proteção do ser humano e do meio ambiente.  
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No Brasil, a preocupação com proteção radiológica, explícita em documento 

oficial, iniciou em 1978, com as diretrizes da Segurança e Medicina do Trabalho, 

determinadas pela Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978. Duas décadas após 

foi publicada a Portaria SVS/MS n° 453 de 10 de junho de 1998. Desde sua 

publicação, foi aprimorada por meio de instruções normativas, como é o caso da 

Instrução Normativa n° 004/DF/S/SES; Instrução Normativa n° 002/DIVS/SES de 

24/10/2008 e Instrução Normativa n° 001/2014. Além disso, outras resoluções 

foram emitidas pelo conselho profissional, o CONTER - Conselho Nacional dos 

Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, como a Resolução CONTER n° 02 de 2002 e 

Resolução CONTER n° 11 de 2011, complementando assim a Portaria 453/98.  

Ainda referente a proteção radiológica, o Ministério do Trabalho e Emprego 

aprovou as Normas Regulamentadoras (NR), em 2005, onde menciona em seu ítem 

32.4 as radiações ionizantes, especificando no ítem 32.4.1 que o atendimento das 

exigências com relação às radiações ionizantes, não desobriga o empregador de 

observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da CNEN e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do Ministério da Saúde.  

A portaria 453 e a NR 32, são de extrema importância para proteção radiológica, 

nos setores de radiodiagnostico, sendo que a Portaria 453/98, da Vigilância 

Sanitária, aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de 

proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o 

uso dos raios X diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências, 

dentre elas, em seu item 3.9, a Portaria 453/98 exige um Memorial Descritivo, que 

visa desenvolver as formas adequadas de controle do risco físico à radiação 

ionizante, tanto para fins ocupacionais como para minimizar a dose no paciente e 

exige um Plano de Proteção Radiológica - PPR, enquanto a NR 32 tem por finalidade 

estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde e dos trabalhadores dos serviços de saúde , bem como 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde e em geral.  

É comum o memorial descritivo ser confundido com o chamado Plano de Proteção 

Radiológica (PPR), pois este é o segundo item do Memorial, citado pela Norma 

Regulamentadora 32 (NR-32) - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 

Saúde, aprovada pela portaria 483/2005, que ressalta em seu item 32.4.2 a 

obrigatoriedade de manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do 

trabalhador o PPR, aprovado pela CNEN, e para os serviços de radiodiagnóstico, 

aprovado pela Vigilância Sanitária.  

O Plano Proteção Radiológica faz parte do Memorial Descritivo de Proteção 

Radiológica e é um documento requisitado pela Portaria da Secretaria de Vigilância 

Sanitária n° 453 de 10 de junho de 1998 que deve ser entregue à este órgão ao se 

solicitar o Alvará de funcionamento inicial do serviço.  

O Memorial contém, não só a descrição do estabelecimento e de suas instalações, 

mas também o Programa de Garantia de Qualidade, que descreve como deve ser 

o controle de qualidade dos equipamentos e o PPR, possui informações para o 

trabalho seguro com radiações ionizantes. O Memorial Descritivo, que contém o 
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PPR, deve ser anexado ao PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) e deve 

incluir o risco físico "Radiações Ionizantes", que deve ser lido pela CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes) e ser utilizado como base para a prevenção de 

acidentes durante o trabalho com aparelhos de raios X ou materiais radioativos. 

Sendo assim, no setor as equipes multiprofissionais que trabalham com radiação 

ionizante, no que tange ao radiodiagnóstico, organizam o trabalho de forma a 

suprir a demanda de procedimentos. Por isso, a organização do trabalho tem um 

papel de destaque na vida do trabalhador, tanto pelo modo como o próprio 

trabalho é realizado, quanto pelas inter-relações estabelecidas, ou seja, a 

organização do trabalho aparece como uma relação intersubjetiva e uma relação 

social.  

Dessa forma, não se pode pensar na organização do trabalho só de forma técnica, 

da forma como o trabalho é operado. Ela é técnica, mas passa, também, por uma 

integração humana, que a modifica e lhe dá forma concreta. Considerando que 

durante o trabalho nos hospitais a equipe multiprofissional de saúde interage com 

a radiação ionizante e pressupõe-se que alguns destes profissionais pouco 

conhecem ou mesmo desconhecem os perigos da radiação, o objetivo desse estudo 

é discutir a interface entre o PPR, por meio de uma reflexão ética. 

1. Do Programa de Proteção Radiológica - PPR 

De acordo com a ANR 32 ressalta em seu item 32.4.3 que o trabalhador que realiza 

atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve: 

permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do 

procedimento;  

conhecer os riscos radiológicos associados ao seu trabalho;  

estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica;  

usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos;  

estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que 

a exposição seja ocupacional.  

Ainda, no item 32.4.6 a mesma NR aponta como responsabilidades do empregador:  

a implementação de medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos 

radiológicos como manter profissional habilitado, responsável pela proteção 

radiológica em cada área específica, com vinculação formal com o 

estabelecimento;  

promover capacitação em proteção radiológica, inicialmente e de forma 

continuada, para os trabalhadores ocupacionalmente e para ocupacionalmente 

expostos às radiações ionizantes; manter no registro individual do trabalhador as 

capacitações ministradas; 
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fornecer ao trabalhador, por escrito e mediante recibo, instruções relativas aos 

riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instalação 

radiativa; 

dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais 

e de emergências, por escrito e mediante recibo, a cada trabalhador e ao médico 

coordenador do PCMSO ou médico encarregado dos exames médicos previstos na 

NR-07.  

 

1.10.6.1 Apresentação 

O INCA desenvolveu, em 2006, um Programa de Qualidade em Mamografia (PQM) 

com a finalidade de assessorar os estados e municípios na implantação de ações 

de controle de qualidade das mamografias. 

No final de 2006, o INCA propôs um Projeto Piloto de Qualidade em Mamografia a 

ser realizado em diferentes regiões do país e em parceria com o Colégio Brasileiro 

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e o Instituto Avon. 

O projeto foi executado entre 2007-2008 e permitiu consolidar uma estratégia de 

controle e garantia da qualidade passível de ser aplicada nos serviços de 

mamografia em todo o território nacional. Este modelo de programa foi 

apresentado ao Ministério da Saúde e, posteriormente, utilizado para elaborar o 

Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM) instituído pela Portaria 

nº 531 do Gabinete do Ministro (GM) de março de 2012. Esta Portaria foi revisada 

e uma nova portaria foi publicada em novembro de 2013 como Portaria nº 2.898 

do Gabinete do Ministro (GM). 

O PNQM tem por objetivo avaliar o desempenho da prestação dos serviços de 

diagnóstico por imagem que realizam mamografia, com base em critérios e 

parâmetros referentes à qualidade da estrutura, do processo, dos resultados, da 

imagem clínica e do laudo.  

O programa tem abrangência nacional e se aplica a todos os estabelecimentos de 

saúde públicos e privados que realizam mamografia e que sejam vinculados ou não 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). O PNQM é gerenciado pelo Ministério da Saúde e 

executado pelas Vigilâncias Sanitárias locais e Anvisa, INCA e CBR. 

Diante do exposto e, em consonância com as diretrizes da ANVISA, o serviço de 

radiologia da Carreta diagnóstica de prevenção de câncer de mama da unidade de 

saúde Policlínica de FORMOSA, apresenta abaixo “o programa de qualidade” 

que será exercido pela gestora da unidade, durante a vigência do seu contrato de 

gestão.  
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1.10.6.2 Introdução 

O presente trabalho levanta hipóteses e pesquisas que podem favorecer ao 

entendimento de quais são os aspectos que facilitam ou dificultam o avanço na 

sistematização da qualidade em serviços de saúde. Neste percurso, atualmente 

destaca-se o processo de Acreditação como principal instrumento de validação da 

qualidade dos estabelecimentos de saúde no Brasil.  

A qualidade em saúde é o conjunto de práticas relacionadas aos cuidados globais 

comum em todos os âmbitos, desde a prevenção de doenças até a manutenção da 

qualidade. Para atingir a qualidade em saúde costumam ser necessárias algumas 

ferramentas de gestão que irão auxiliar a instituição de saúde a conquistar esse 

objetivo. 

A qualidade dos serviços, produtos e o controle da gestão em instituições de saúde 

é um fator fundamental para uma administração hospitalar eficiente que busca 

atender as necessidades das pessoas. Isso é uma necessidade e a adoção de um 

sistema de gestão é uma decisão estratégica das organizações. 

Deve existir uma atenção especial a esse aspecto, pois ele envolve questões legais, 

econômicas e a necessidade de garantir níveis satisfatórios de segurança na 

prestação de serviços de saúde. 

Além disso, a execução de sistemas de gestão de qualidade nos hospitais/serviços 

de assistência em saúde, também é importante para seu desenvolvimento, além de que o 

uso de suas técnicas a utilização dos recursos. 

O controle da qualidade deve se concentrar nos processos vitais e em dados úteis 

para melhorar a qualidade nos serviço de saúde. 

Os especialistas sugerem que a busca pela qualidade não é uma questão de 

inspeção, padrões, limiares, nem mesmo uma série de decisões para aceitar ou 

rejeitar algum colaborador. Pelo contrário, ela é uma busca contínua de 

pequenas oportunidades que visam reduzir a complexidade desnecessária, o 

desperdício e o trabalho em vão. Isso permitirá, a partir de alguns métodos: 

➢ Melhoria da qualidade; 
➢ Ascensão à níveis de eficiência; 
➢ Satisfação do paciente; 
➢ Segurança; 
➢ Efetividade clínica; 
➢ Economicidade. 

2.1. Tipos de avaliação 

Uma organização de saúde pode ser avaliada de várias formas, seja para satisfazer 

exigências legais, condições de classificação segundo a qualidade ou outro critério, 

citaremos algumas abaixo. 

2.1.1. Acreditação 

https://www.cmtecnologia.com.br/qualidade-em-saude-como-alcancar/
https://www.cmtecnologia.com.br/entenda-como-inovar-crescer-voltado-processos-internos-hospital/
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Como dissemos anteriormente, a acreditação é um dos procedimentos mais comuns de 
avaliação do nível de qualidade da assistência de uma instituição de saúde. Ela é uma 

metodologia cuja realização é motivada por iniciativa da própria instituição, 

acontece de maneira periódica e reservada, e se baseia em padrões e normas pré 

estabelecidas. 

Em 1989, a OMS iniciou um trabalho sobre a questão da qualidade da assistência 

hospitalar na América Latina. A acreditação passou a ser vista como elemento 

estratégico para desencadear e apoiar iniciativas de qualidade nos serviços de 

saúde. Pretendia-se desta maneira, contribuir para “uma progressiva mudança 

planejada de hábitos, para provocar nos profissionais de todos os níveis e serviços, 

um novo estímulo para avaliar as falhas e forças da instituição, com o 

estabelecimento de metas claras e mobilização constante para o aprimoramento 

dos objetivos, a fim de se garantir a qualidade da atenção médica.” 

Este sistema busca a melhora contínua da qualidade do atendimento hospitalar 

prestado a seus pacientes. O estabelecimento de um sistema de acreditação possui 

inúmeras vantagens, dentre elas: 

➢ Ampliação da segurança dos pacientes e profissionais; 
➢ Maior eficiência e efetividade do atendimento; 
➢ Desenvolvimento e aprimoramento continuo do RH; 
➢ Aperfeiçoamento da utilização dos recursos financeiros e tecnológicos; 
➢ Melhoria contínua da assistência. 
a) ISO 

Além do sistema de acreditação, o ISO também é visto como um dos melhores e 

mais comuns procedimentos de avaliação do nível de qualidade da assistência das 

organizações de saúde. ISO, ou Organização Internacional de Normalização, tem 

como principal objetivo aprovar normas internacionais em todos os campos 

técnicos, alguns exemplos são: 

➢ Normas técnicas; 
➢ Classificações de países; 
➢ Normas de procedimentos e processos. 
➢ No Brasil, o ISO é representado pela ABNT. 
➢ Sua principal referência é o ISO 9000, um conjunto composto pelas normas: 
➢ ISO 9000; 
➢ ISO 9001; 
➢ ISO 9004; 
➢ ISO 19011. 

Todas ligadas às orientações básicas para a implantação de sistemas de gestão de 

qualidade, diretrizes para auditorias, etc. A acreditação geralmente é 

desenvolvida com envolvimento das comunidades científica, técnica e/ou clínica, 

que buscam definir as melhorias práticas baseadas nos princípios de gestão e 

melhoria contínua da qualidade e segurança do paciente. 

https://www.cmtecnologia.com.br/acreditacao-operadora-de-saude/
https://www.cmtecnologia.com.br/acreditacao-operadora-de-saude/
https://www.cmtecnologia.com.br/processo-acreditacao-hospitalar/
https://www.cmtecnologia.com.br/software-gestao-mv-tasy/
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Algumas medidas do desempenho das organizações (indicadores) têm sido 

utilizadas para avaliar a qualidade da assistência aos pacientes. Os dados podem 

ser referentes à: 

➢ Estrutura (características da instalação onde é prestado o atendimento); 
➢ Processos (as atividades realizadas na prestação da assistência ao paciente); 
➢ Resultados e desfechos (efeito da assistência na saúde do paciente ou de populações). 

Essas medidas de desempenho ajudam a avaliar a eficácia dos protocolos clínicos 

que foram implantados na instituição. Além da efetividade da execução dos 

processos elas também apresentam oportunidades de melhoria. Principalmente, 

quando comparados aos referenciais externos ou ao próprio serviço. 

b) Habilitação, licença sanitária ou alvará 

Este é um processo executado por uma autoridade sanitária, que tem como 

objetivo identificar se a organização de saúde atende ou não às exigências 

previstas em instrumentos legais. O licenciamento ou alvará de funcionamento é 

a permissão de uma autoridade do governo para que uma organização de saúde 

inicie legalmente seu atendimento à comunidade. 

c) PDCA: Plan, Do, Check, Act 

O Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão de projetos, desenvolvida por W. 

Edwards Deming, também conhecido como ciclo de Deming. Este é um instrumento 

utilizado para a melhoria contínua da qualidade, visando o tratamento dessas 

oportunidades. 

1. Plan (planejar) 

Começa com o reconhecimento de um problema, o qual é estudado usando artigos 

de consenso ou de pesquisa. Em seguida, vem a análise do processo, que inclui: 

➢ Avaliação do pessoal, 
➢ Procedimentos 
➢ Equipamentos 

Envolvidos com a seleção de um elemento do processo que possa ser o responsável 

pelos resultados. Por fim, ocorre o planejamento de uma intervenção. 

2. Do (fazer) 

Envolve a coleta de medidas de desempenho antes e depois da implementação da 

mudança. Essas medidas devem incluir a mensuração do resultado esperado e do 

suposto elemento do processo. 

3. Check (checar) 

O resultado da nova prática implantada é então estudado para avaliar se os 

resultados melhoraram. 

4. Act (agir) 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4332 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

Se o resultado for positivo, as práticas clínicas vão sendo aperfeiçoadas para se 

tornarem permanentes. Caso não ocorra melhora, outro elemento do processo 

envolvido no desfecho é selecionado e um novo ciclo se inicia. A melhora inclui 

também a redução de porcentagens e variabilidade destas ao longo do tempo. 

2.1.2. Qualidade em Saúde  

De acordo com KOTLER,2009: “FAZER A COISA CERTA JÁ DA PRIMEIRA VEZ” Define 

qualidade como a conformidade com as especificações. Esta definição é voltada 

inteiramente para o cliente, enfatizando que a qualidade é tangível, gerenciável 

e pode ser medida. ENFATIZA: 

➢ Formação de uma equipe de melhoria 
➢ Fazer o certo da primeira vez; 
➢ Especificar bem; 
➢ Avaliação dos custos da qualidade 

 

a) A Qualidade da Saúde está centrada em 7 atributos: 

1. Eficácia, que é a habilidade da ciência médica em oferecer melhorias na saúde 

e no bem-estar dos indivíduos. Resolutividade. 

2. Eficiência, que é a habilidade de obter ao melhor resultado ao menor custo, isto 

é, a relação entre o benefício oferecido pelo sistema de saúde ou assistência 

médica e seu custo econômico. Fazer da melhor forma. 

3. Efetividade, que é a relação entre o benefício real oferecido pelo sistema de 

saúde ou assistência e o resultado potencial de um “sistema ideal.” 

4. Otimização, que é o balanço mais vantajoso entre custo e benefício, ou seja, é 

o estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo, em que o benefício é elevado 

ao máximo em relação ao seu custo econômico.  

5. Aceitabilidade, é a adaptação dos cuidados médicos e da assistência à saúde às 

expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas famílias. Este atributo é 
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composto por cinco conceitos: acessibilidade, relação médico-paciente, 

amenidades, preferências do paciente quanto aos efeitos da assistência, 

preferências do paciente quanto aos custos da assistência. Relação médico-

paciente. 

6. Legitimidade, que é a conformidade às preferências sociais relativas aos 

aspectos acima, isto é, a possibilidade de adaptar satisfatoriamente um serviço à 

comunidade ou à sociedade como um todo. Implica conformidade individual, 

satisfação e bem-estar da coletividade. 

7. Equidade, que é a determinação da adequada e justa distribuição dos serviços 

e benefícios para todos os membros da comunidade, população ou sociedade. 

Considerando que a busca por qualidade pelos serviços de atenção à saúde é uma 

necessidade técnica e social e, tendo em vista que a adoção de um sistema de 

gestão da qualidade é uma decisão estratégica das organizações, as instituições de 

saúde podem ser avaliadas de várias formas: 

1. Avaliação da estrutura: existência de recursos físicos (instalações), humanos 

(pessoal) e organizacionais (comitês, protocolos assistenciais, etc.) adequados;  

2. Avaliação dos processos de trabalho nas áreas de gestão, serviços de apoio e 

serviços assistenciais: organização e documentação, protocolos, normas e rotinas; 

3. Avaliação dos resultados: o impacto da assistência prestada na situação de 

saúde, conhecimento e comportamento do paciente. (Ex.: indicadores como taxa 

de mortalidade e de infecção, média de permanência etc); 

4. Avaliação da satisfação dos pacientes em relação ao atendimento recebido e dos 

provedores destes serviços em relação aos seus ambientes de trabalho. *(seja para 

satisfazer exigências legais ou, condições de classificação segundo a qualidade). 

b) Indicadores de Qualidade 

➢ Mede o grau de satisfação dos clientes/pacientes e a eficácia dos processos; 
➢ Foco voltado para os resultados; 
➢ Aponta o caminho, do ponto de vista estratégico, que a organização tem que seguir; 
➢ é uma ferramenta capaz de identificar os aspectos relacionados com os resultados, podendo 
apontar ou não a necessidade de mudança. 

1.10.6.3 DO PROGRAMA DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA (PQM/INCA) 

1.1. Das ações que envolvam a gestão da estrutura, do processo e dos resultados: 

Da gestão da estrutura 

Todo os serviços prestados a estrutura na unidade “carreta diagnostica de câncer de 

mama e colo e útero” então descritos nas obrigações firmadas em contrato de gestão, 

prioritariamente, do INSTITUTO CEM para com a SES/Go e, paralelamente no 

contrato firmado entre o INSTITUTO CEM e empresa ganhadora do concorrência 

(contratos em anexo) 
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Dos processos 

Os processos, são descritos em POP’s, Rotinas de trabalho e Fluxos validados pela 

equipe técnica da unidade e diretoria médica e de enfermagem do INSTITUTO CEM 

e descritos neste documento. 

Dos resultados 

Os resultados são mensurados através de metas quantitativas e qualitativas descritas 

em contrato de gestão, prioritariamente, do INSTITUTO CEM para com a SES/Go e, 

paralelamente no contrato firmado entre o INSTITUTO CEM e empresa ganhadora 

do concorrência (contratos em anexo). 

1.2. Dos objetivos, atividades e formas de divulgação do PGQ: 

Do objetivo  

Avaliar o desempenho da prestação dos serviços de diagnóstico por imagem que 

realizam mamografia, com base em critérios e parâmetros referentes à qualidade 

da estrutura, do processo, dos resultados, da imagem clínica e do laudo.  

Das atividades 

ATIVIDADES AÇÃO METAS 

Monitoramento da 

estrutura física 
realização de vistorias pela 

empresa administradora da 

unidade móvel 

garantir o perfeito estado de conservação, para 

receber pacientes 

Humanização da 

assistência 
 palestras e reuniões mensais. alcançar o melhor satisfação dos pacientes no 

atendimento 

Incentivo ao 

aprendizado 
cursos online e visitas técnicas credibilidade no processo de acreditação na unidade 

pelos profissionais e pacientes. 

 

Monitoramento de 

indicadores de 

satisfação 

monitorar a satisfação dos 

pacientes em relação ao 

atendimento prestado 

garantir a melhora no atendimento em todos os 

âmbitos 

 

Motivação da 

equipe 
palestras e reuniões garantir o bem estar do funcionário em seu ambiente 

de trabalho 

Vistorias vistorias por órgãos 

responsáveis 

(bombeiros, vigilância 

sanitária e empresa de 

manutenção de maquinas e 

equipamentos). 

garantir o perfeito funcionamento, em 

conformidade com os órgãos fiscalizadores. 

 

Das formas de divulgação 
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Em primeiro passo todos os instrumentos de POP’s, rotinas e fluxos operacionais 

serão realizados e validados pela equipe técnica da carreta, unidade e diretoria 

médica e RT de enfermagem do INSTITUTO CEM. 

Disponibilização do instrumento PGQ no site do INSTITUTO CEM 

(https://institutocem.org.br/) e da SES/GO (https://www.saude.go.gov.br/) 

1.3.  Da responsabilidade de assegurar as ações relativas ao PGQ 

Todas as ações relativas ao programa gestão da qualidade será acompanhado, 

primeiramente em observância as cláusulas do contrato com a empresa contrato pelo 

INSTITUTO CEM e, através do setor de qualidade do INSTITUTO CEM, com uso 

inclusive da ouvidoria (pesquisa de satisfação) da unidade e do SUS. Com uso de 

relatório de produtividade e desempenho. (Documentos em anexo) 

Todo serviço de auditoria realizado pelo setor de qualidade do INSTITUTO CEM 

tem como objetivo indicar as conformidade e não conformidades apontando e 

assim, as devidas providencias com os setores responsáveis, seja através do 

contrato de gestão do INSTITUTO CEM com a SES/GO quando lhe convir ou pelo 

contrato com a prestadora de serviço da carreta. 

Todos os registros da auditoria interna com registros de implementações de ações 

corretivas serão depositados nos site do INSTITUTO CEM e da SES/GO através do 

portal da transparência. 

1.4.  Da capacitação e registro da equipe técnica 

Serão disponibilizados cursos de capacitação técnica permanente na unidade, 

através do núcleo de ensino, pesquisa e extensão/NEPE), atendo sempre as 

diretrizes do Ministério da Saúde, INCA e Sociedade de Radiologia no que tange a 

competência e atualização na área. 

Todos os colaboradores serão certificados pelo órgão instrutor e quando for 

ofertado diretamente pela unidade Instituto cem será certificado por esse. O 

controle do registro de certificação fica sob a responsabilidade do NEPE em 

acompanhamento do setor da qualidade do INSTITUO CEM (Modelo certificado 

disponível em anexo) 

1.5.  Quanto as medicas de prevenção de acidentes com pacientes em atendimento 

A unidade possui a comissão de segurança do paciente (CSP) que atuara 

permanentemente em consonância com as diretrizes ministeriais para manter esse 

cuidado. Registros de reuniões técnicas desta comissão estão alocados no NEPE da 

unidade sob a auditoria do setor de qualidade do INSTITUTO CEM. 

O objetivo principal desta comissão (CSP) é garantir que que nenhum paciente seja 

submetido a uma exposição médica sem que seja solicitada por um médico e as 

doses administradas nos pacientes em decorrência dos exames sejam as menores 

possíveis, conforme os níveis de referência estabelecidos na normatização vigente. 

1.6.  Das Medidas preventivas do processo de trabalho 
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Todo trabalho executado pela carreta será acompanhado pelo setor de qualidade 

do INSTITUTO CEM e das comissões técnicas da unidade (comissão de segurança do 

paciente,  SCIRAS, CIPA) de forma que todas elas atuarão com ações preventivas 

para melhoria dos processos de trabalho com o mínimo de risco para o usuário e o 

colaborador técnico. 

As medidas preventivas serão disponibilizadas periodicamente aos colaboradores 

técnicos e registradas em atas depositadas via impresso no NEPE e via on line no 

site do INSTITUTO CEM e da SES/GO pelo portal da transparência. 

Todas as ações corretivas serão apresentadas aos colaboradores envolvidos e ações 

de capacitações aconteceram, imediatamente após, através do NEPE. 

1.7.  Do gerenciamento de tecnologias e manutenção 

A unidade através do contrato de gestão firmado entre o INSTITUTO CEM tem a 

responsabilidade de permanentemente, fazer manutenção preventiva dos 

equipamentos e enviar comprovação desta ao INSTITUTO CEM.  

O plano de gerenciamento de tecnologias será apresentado pela empresa 

contratada e Todo relatório técnico de vistoria e manutenção dos equipamentos 

ficam á disposição no site pelo portal da transparência. 

Esse plano garantira que existe um cronograma de manutenção, limpeza e 

calibração dos equipamentos tecnológicos com assinatura de descrição do RT 

responsável pelo serviço. 

Todo o registro de compra (nota fiscal) e especificação técnica dos equipamentos 

disponibilizados pela carreta e de responsabilidade do INTITUTO CEM e ou da 

SES/GO onde os mesmo estarão à disposição na unidade. 

Todo serviço de notificação de eventos adversos serão feitos através da contratada 

e auditados pelo setor de qualidade do INSTITUTO CEM através do controle de 

qualidade da unidade. 

1.8.  Da sensitometria do equipamento (mamógrafo) 

Esse seguira a tabela auxiliar abaixo: 

Teste  Periodicidade Tolerância 

Dose de entrada na pele Bienal < 10 mGy (Grade) 

Exatidão do indicador de 
tensão do tubo 

Anual 2kV 

Reprodutibilidade da 
tensão do tubo 

Anual (recomendado) 10% 

Reprodutibilidade do 
tempo de exposição 

Anual (recomendado) 10% 
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Reprodutibilidade da 
exposição (taxa de kerma 
no ar) 

Anual 10% 

Camada semirredutora Anual (kVp/100)<CSR< 0,4 mm 

Integridade dos acessórios 
e vestimentas (EPI) 

Anual Vi s u a l 

Vedação da câmara escura Anual Vi s u a l 

Exatidão do sistema de 
colimação 

Semestral 2% DFF 

Contato tela 
filme/integridade dos 
chassis 

Semestral Vi s u a l 

Condições dos 
negatoscópios 

Semestral Entre 3.000 e 3.500 nit 

Índice de rejeição de 
mamografias 

Semestral - 

Imagem do simulador tipo 
ACR 

Mensal Fibra de 0,75 mm, 
massas de 0,75 mm e 
microcalcificações de 
0,32mm 

Força de compressão Anual entre 11 e 18 Kgf 

Alinhamento da placa de 
compressão 

Anual (recomendado) Vi s u a l 

Sensitometria Diária - 

Transmissão do suporte 
receptor 

Aceitação/Manutenção < 1µGya 5 cm 

Gerador trifásico ou alta 
frequência 

Aceitação/Manutenção - 

Distância foco-pele  > 30 cm 

 

1.9.  Dos requisitos de qualidade 

1.9.1. Das imagens: 

Os serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia deverão atender 

aos seguintes requisitos de qualidade das imagens radiográficas: 

 I - nas imagens, devem constar:  

a) a identificação do exame;  
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b) a identificação do serviço de diagnóstico por imagem; 

c) o registro do paciente;  

d) a data do exame;  

e) a abreviatura da incidência radiográfica;  

f) a lateralidade da mama;  

II - cada uma das imagens que compõem o exame deve conter uma identificação 

legível, que não se sobreponha às estruturas anatômicas;  

III - a identificação do exame deve ser feita por uma legenda posicionada nos 

quadrantes laterais da imagem, quando se tratar de uma incidência axial, e nos 

quadrantes superiores da imagem, quando se tratar de uma incidência lateral; 

IV - a abreviatura da incidência radiográfica deve sempre estar acompanhada da 

indicação da lateralidade da mama representada pela letra E para a mama 

esquerda e pela letra D ou R E ou L para a mama direita, observadas as seguintes 

abreviaturas:  

a) crânio-caudal: CC-D e CC-E;  

b) médio-lateral oblíqua: MLO-D e MLO-E;  

c) crânio-caudal exagerada: XCC-D e XCC-E  

d) cleavage: CV-D e CV-E;  

e) perfil ou médio-lateral: ML-D e ML-E;  

f) perfil medial ou látero-medial: LM-D e LM-E;  

g) caudo-cranial: RCC-D e RCC-E;  

h) ampliação: AMP;  

i) axila: AXI-D e AXI-E;  

j) incidência com utilização da manobra de Eklund: EKL;  

V - o exame deve ser composto por, no mínimo, duas incidências básicas de cada 

mama: a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, observado o seguinte:  

a) se as imagens forem analógicas, devem ser feitas em filmes separados;  

b) se as imagens forem digitais, devem ser impressas em filme específico, sem 

redução, ou gravadas em meio magnético;  

VI - a critério do médico interpretador do exame, devem ser realizadas incidências 

radiográficas complementares ou manobras, sempre que forem detectadas 

alterações nas incidências básicas que mereçam melhor avaliação;  

VII - sempre que possível, nas mulheres com implantes mamários devem ser 

realizadas, para cada mama, as duas incidências básicas e duas incidências com a 
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manobra de deslocamento posterior da prótese (manobra de Eklund), salvo quando 

impossível a manobra, caso em que fica recomendada a realização de incidências 

em perfil complementares bilaterais;  

VIII - para a realização do exame, a mama deve ser comprimida com o objetivo de 

reduzir os efeitos de imagem causados pela sobreposição dos tecidos mamários, e 

não deve ser introduzido nenhum artefato de imagem originado durante a 

compressão da mama, inclusive dobra de tecido cutâneo;  

IX - o nível de exposição da mama aos raios devem ser estabelecidos, na rotina dos 

exames, pelo dispositivo de controle automático do mamógrafo, de modo que as 

imagens para interpretação apresentem uma escala de contraste que permita uma 

boa diferenciação das diversas densidades dos tecidos mamários;  

X - os contornos das estruturas normais e patológicas da mama devem se 

apresentar na imagem radiográfica com perda mínima de definição, sem 

borramento;  

XI - o ruído presente na imagem deve ser imperceptível, de modo a não dificultar 

a visualização das estruturas normais da mama, evitando a simulação de achados 

radiológicos inexistentes que simulem lesões;  

XII - a imagem radiográfica deve estar livre de artefatos de qualquer origem; e  

XIII - nas imagens digitais, deve haver:  

a) visualização da linha da pele, dos ligamentos de Cooper e das estruturas 

vasculares nas áreas claras e escuras;  

b) ausência de ruído perceptível nas áreas claras e escuras;  

c) contraste suficiente nas áreas claras e escuras, com tecido glandular claro e 

área de fundo escura e sem saturação dos tons de cinza, tanto nas áreas claras 

como nas áreas escuras das imagens;  

d) na incidência crânio-caudal, também devem-se observar os seguintes critérios:  

1. as mamas devem estar simétricas, havendo boa visibilidade dos quadrantes 

mediais e laterais, sem favorecer um quadrante em detrimento do outro;  

2. o músculo peitoral deve ser visto em cerca de 30% (trinta por cento) dos exames;  

3. a gordura retromamária deve ser vista em todos os exames, demonstrando que 

a parte glandular da mama foi radiografada, as estruturas vasculares devem ser 

vistas em regiões de parênquima denso; e  

4. a papila deve estar paralela ao filme e posicionada no raio de 12 (doze) horas; 

e 

 e) na incidência médio-lateral oblíqua, também devem-se observar os seguintes 

requisitos:  

1. as mamas devem estar simétricas;  
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2. o músculo grande peitoral deve ser visto, no mínimo, até a altura da papila, 

com borda anterior convexa;  

3. o sulco inframamário deve ser visto na borda inferior da imagem;  

4. a gordura retromamária deve ser vista em todos os exames, demonstrando que 

a parte glandular da mama foi radiografada; e  

5. a papila deve estar paralela ao filme, as estruturas vasculares devem ser vistas 

em regiões de parênquima denso e a mama não deve estar pêndula.  

3.9.2. Do Laudo Radiográfico  

Os serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia devem atender 

aos critérios de qualidade para a leitura dos exames e a expedição dos laudos 

radiográficos, nos seguintes termos:  

I a leitura dos exames em filmes fica reservada aos exames que não utilizam 

tecnologia digital e a leitura dos exames realizados em equipamentos com 

tecnologia digital deve ser feita, preferencialmente, em monitores específicos 

para interpretação das imagens das mamas; e  

II o laudo radiográfico deve conter as seguintes informações:  

a) identificação do serviço, da idade do examinado e data do exame;  

b) se exame de rastreamento ou de diagnóstico;  

c) número de filmes ou imagens;  

d) padrão mamário;  

e) achados radiográficos;  

f) classificação BI-RADS®;  

g) recomendação de conduta; e 

 h) nome e assinatura do médico interpretador do exame 

 

1.10.7.1 Plano gerenciamento engenharia clinica 

Para atingir a qualidade e segurança no serviço prestado pelos equipamentos de 

saúde da unidade móvel, o INSTITUTO CEM estabelecerá e implementara 

procedimentos para assegurar a rastreabilidade metrológica do equipamento, 

assim como desenvolverá e implementará procedimentos para inserção, ensaio, 

manutenção, ajuste e calibração no equipamento. Todas as intervenções 

(independente da categoria) serão documentadas no registro histórico do 

equipamento, indicando inclusive o nome do executor e, obrigatoriamente ser 

executados somente por profissional comprovadamente treinado (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). 
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 O INSTITUTO CEM, através do setor da qualidade fará auditorias junto as comissões 

de segurança do paciente e  SCIRAS/CCIH, permanentemente, nos serviços 

contratados, solicitará documentação que certifique a condição técnica de uso das 

tecnologias e armazenará esses documentos via impresso no setor de 

administração da unidade Policlínica De FORMOSA e disporá no site da SES/GO e 

do INSTITUO CEM através do portal da transparência. 
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1.10.7.2 Ficha de consulta de enfermagem 
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1.10.7.3 Ficha de consulta de psicologia 

Anamnese Psicológica 

Identificação 

Nome: ___________________________________________________________ 

Data de Nascimento:/ / Idade: _____________ 

Naturalidade: ___________________________________________ 

Grau de Instrução: _______________________________ 

Profissão: _____________________________________ 

Estado Civil: ___________________________________ 

Queixa Inicial  

Motivo do atendimento: 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

História ou Patologia Pregressa 

Doença 

crônica:___________________________________________________________ 

Idade que foi constatado o problema; 

___________________________________________ 

Há quanto tempo sentia dos 

sintomas:__________________________________________ 

Como reagiu ao saber da 

doença:______________________________________________ 

O que mudou na sua vida após o 

diagnóstico:_____________________________________ 

Sente algum sintoma físico ou psicológico no 

momento:_____________________________ 

Qual a sua expectativa de 

vida:_________________________________________________ 

Algum outro problema de Saúde: 

_______________________________________________ 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4344 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

Tem algum antecedente que possui essa 

patologia:_________________________________ 

Já realizou cirurgia 

anteriormente:_______________________________________________ 

Internações:________________________________________ 

Uso de medicamento: ________________________________ 

História Pessoal  

Nascimento e Desenvolvimento: _______________________________________ 

Medos na infância:__________________________________________________ 

Período escolar:____________________________________________________ 

Lembrança Significativa:______________________________________________ 

Puberdade:________________________________________________________ 

Trabalho: _________________________________________________________ 

Hábitos: ( ) bebida alcoólica ( ) tabaco ( ) outras substâncias 

Alimentação balanceada:____________________________ 

Pratica algum exercício físico: ________________________ 

História Familiar 

Pais: 

_____________________________________________________________________ 

Irmãos: 

___________________________________________________________________ 

Cônjuge: 

__________________________________________________________________ 

Filhos: 

____________________________________________________________________ 

Rede de 

Apoio:______________________________________________________________ 

Lar: 

______________________________________________________________________

_ 

Lazer:________________________________________________________________

_____ 
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Inserção em Grupos: 

_________________________________________________________ 

Análise 

_________________________________________________________________________________
_________ 

1.10.7.4 Ficha de consulta de serviço social 

FICHA DE ANAMNESE SOCIAL 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO  

Nome do usuário (a) ___________________________________________________  

Data de nascimento ___/____/_____ Sexo _________________________________  

Estado civil ____________________ Naturalidade _ ___________________  

RG ___________________________ CPF _________________________________  

Cartão do SUS_______________________________________________  

Endereço __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bairro _________________________ Cidade_______________________  

Religião ______________________ Raça ( ) Branco ( )Preto ( ) Pardo ( ) Outro  

Nome do pai: ________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________ 

Responsável (pessoa de referência/vinculo):______________________________ 

Situação de vivência atual: ____________________________________________  

Período em que está na situação: _______________________________________ 

2. SITUAÇÃO SOCIECONÔMICA  

Escolaridade: _________________ Profissão: _________________________  

Renda: ( ) menos de 1 salário mínimo ( ) 1 a 3 salários mínimos ( ) mais de 4  

Salários. 

Números de filhos ( ) 0 ( ) 1 a 2 filhos ( ) 3 a 4 filhos ( ) 5 ou mais filhos  

Benefício Social: () INSS ( ) Bolsa Família( ) Aposentadoria () Pensionista  ( ) 

outros_________________ 
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Residência: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedido  

Tipo de construção: ( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Outro 

Número de pessoas que reside: _____. 

3. PERFIL SOCIAL 

Religião: __________________ 

Lazer: _______________________________ 

Meios de locomoção: () carro próprio ( ) carro de terceiros ( ) ônibus () outros 

____________________. 

Grupo de convivência: ___________________________________________ 

Relacionamento com a família: ( ) Bom () Regular ( ) Ruim 

Obs: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Estado Emocional: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES:______________________________________________________ 

1.10.7.5 Ficha alvará de funcionamento da Carreta (SUVISA) 

 

PROJETO UNIDADE 
MÓVEL 

PRAZ
O 

SITUAÇÃO Responsável SE
G 

TE
R 

  ITE
M 

O QUÊ? QUAN
DO? 

%concluído QUEM? 1/
11 

2/
11 

  1. MONTAGEM           

1
. 

M
O

N
TA

G
E

M
 

A Assinatura do 
Contrato 

          

B Projeto de 
Montagem 
Estrutural 

          

Conecpção           

Infraestrutura            
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Isolamento 
Térmico 

          

Revestimento           

Blindagem           

Assoalho           

Etrutura Elétrica e 
Hidáulica 

          

C Climatização           

D Plotagem           

2
. 

D
O

C
U

M
E

N
TA

Ç
Ã

O
 

2. DOCUMENTAÇÃO           

A DETRAN / ANVISA           

SISCAN           

            

              

B             

3
. 

M
O

B
IL

IÁ
R

IO
 

3.  MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS 

          

A Mamografia           

B Citopatológicvo           

C Recepção           

D Escritório           

4
. 

IN
SU

M
O

S 

4. INSUMOS           

A Material 
Citopatológico 

          

  Materiais medicos 
hospitlares 

          

B EPI's           

5
. 

EQ
U

I

P
E

 

5. CONTRATAÇÃO           
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A PROCESSO 
SELETIVO: 
chamamento para 
contratação 

          

B Equipe: 
1psico+nutri+A.So
c 

          

C Treinamento MV           

D Capacitação           

E  Empresa 
Engenharia Clínica 

          

6
. 

R
E

G
U

LA
Ç

Ã
O

 

6. REGULAÇÃO           

A Demanda 
Reprimida 

          

B Disponibilização 
de vagas 

          

C Reunião de 
Demanda 
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2 PROPOSTA PARA O PROGRAMA DE RASTREAMENTO DO 

CÂNCER NA UNIDADE MÓVEL DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE DA QUALIDADE DOS DIAGNÓSTICOS. 

2.1 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.  

2.2 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 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 
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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. 

2.3 Protocolo De Prevenção De Câncer De Mama 
Carreta Da Prevenção” 

 

SITUAÇÃO PROTOCOLO 

1. Diagnóstico 
precoce de 
câncer por 
estratégia de 
conscientização 

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 
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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 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 

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 
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Carreta da 
Prevenção” 

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”. 

 

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.  

  

 

2.4 Protocolo De Rastreamento De Câncer De Mama 
Carreta Da Prevenção  

 

SITUAÇÃO PROTOCOLO 

1. Rastreamento 
com auto exame 
das mama/AEM 

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. 
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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 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 
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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 falso-positivos 
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, 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 
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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 
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de radiação ionizante e o fato de sua acuidade 
diagnóstica não depender da densidade mamária. 

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. 
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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. 

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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1 CARACTERIZAÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL 

A Unidade está localizada nas Quadras 04, 05 e 09 – Loteamento Santa Bárbara – 

Formosa – GO. 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 Policlínica Regional – Unidade Formosa 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. 

A estrutura fisica 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. 

A definição do modelo assistencial e dos sistemas de referência, contra referência, 

compartilhamento do cuidado e/ou transição do cuidado que a Policlínica adotará 

é de responsabilidade e de competência da equipe técnica da SAIS/SES, tomando 

como base o atendimento exclusivo SUS, assim como os indicadores de 

desempenho assistencial. 

Os serviços devem observar as 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 Primária. 

A Policlínica é um 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 Cuidado devem abranger a definição de ações, procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, itinerários, parâmetros de atenção e recursos 

necessários a sua estruturação. A implantação 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 acolhimento do paciente deve ser efetuado de forma humanizada já na recepção 

do paciente, incluindo a garantia de agendamentos nos seguimentos dos casos 

diagnosticados. 

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 consultas com a equipe 

multiprofissional, procedimentos e exames diagnósticos, a SES/GO adotará um 

cronograma específico para a ativação progressiva com objetivo de evitar repasses 

financeiros desproporcionais ao volume assistencial. 
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1.1 Identificação Da Unidade 

Nome: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA 

Endereço: Quadras 04, 05 e 09 – Loteamento Santa Bárbara - Formosa - GO. 

Tipo de Unidade: Policlínica 

Gerência da Unidade: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, no mínimo 12 horas diárias, das 07h00 

às 19h00, sendo devidamente referenciado pelo Complexo Regulador Estadual. 

1.2 Pressupostos E Definições 

A POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA será uma Unidade Especializada 

de Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de consultas clínicas 

com médicos de diversas especialidades. Possuirá todo suporte para realização de 

exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos 

procedimentos. 

Por meio da Policlínica, o Governo do Estado de Goiás promoverá serviços 

especializados 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. 

A Rede de Policlínicas Regionais será estruturada através da implantação das 

Unidades Especializadas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico que atenderão as 

Regiões de Saúde de Goiás, proporcionando atendimento acessível e resolutivo aos 

cidadãos do Estado. 

Visam fornecer diagnóstico precoce e tratamento oportuno, melhoram o 

prognóstico, reduzem os custos da assistência médica hospitalar, ampliam os 

serviços ambulatoriais de forma regionalizada, absorvendo os serviços de maior 

complexidade para os quais as Unidades Básicas de Saúde não estão capacitadas. 

Em regra, não possuem “porta aberta”, ou seja, recebem os pacientes 

encaminhados de forma referenciada pelas Unidades Básicas de Saúde dos 

Municípios, por meio do Complexo Regulador Estadual, com horário agendado. 

1.3 A área de abrangência  

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA é composta por 04 (quatro) regiões 

de saúde e 31 Municípios: Região de Saúde Entorno Norte, Entorno Sul, Nordeste I 

e Nordeste II. 

 
O quadro abaixo mostra a população dos municípios da Macrorregião Nordeste, 

separados por Regiões, as quais serão atendidas pela Policlínica e a cobertura da 

atenção primária, bem como à distância de Formosa até os municípios: 
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Região Município Distância 
em km até 

Formosa 

População Cobertura 
de Atenção 

Básica* 

Cobertura de 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde* 

Nordeste I     

Campos Belos 362 19.887 100% 100% 

Cavalcante 269 9.709 100% 100% 

Divinópolis de Goiás 374 4.804 100% 100% 

Monte Alegre de Goiás 348 8.606 100% 100% 

Teresina de Goiás 246 3.458 100% 100% 

Total Região Nordeste I  46.692 100% 100% 

Nordeste II     

Alvorada do Norte 179 8.660 100% 100% 

Buritinópolis 192 3.292 100% 100% 

Damianópolis 248 3.311 100% 100% 

Guarani de Goiás 273 3.893 100% 100% 

Iaciara 230 13.947 74,21% 100% 

Mambaí 234 8.882 100% 97,11% 

Nova Roma 294 3.264 100% 100% 

Posse 237 36.900 91,06% 76,36% 

São Domingos 364 12.949 100% 100% 

Simolândia 181 6.856 100% 100% 

Sítio d'Abadia 199 2.989 100% 100% 

Total Região Nordeste II  105.936 93,42% 91,44% 

Entorno Norte     

Água Fria de Goiás 101 5.735 100% 100% 

Alto Paraíso 183 7.624 100% 98,05% 

Cabeceiras 62 7.993 86,33% 100% 

Flores de Goiás 161 16.557 83,35% 86,82% 

Formosa 0 121.617 56,88% 47,75% 

Planaltina 39 89.918 100% 100% 

São João d’Aliança 113 13.740 100% 100% 

Vila Boa 88 6.171 100% 100% 

Total Região Entorno Norte  273.253 79,10% 75,54% 

Entorno Sul     

Águas Lindas de Goiás 120 212.440 26,48% 44,66% 

Cidade Ocidental 121 71.376 100% 100% 

Cristalina 177 58.997 87,72% 56,53% 

Luziânia 134 208.299 43,51% 31,47% 

Novo Gama 112 115.711 64,43% 33,29% 

Santo Antônio do Descoberto 123 74.744 83,08% 63,85% 

Valparaíso de Goiás 112 168.468 86,74% 61,78% 

Total Região Entorno Sul  927.973 60,74% 50,05% 

Fonte: http://www.entrecidadesdistancia.com.br/ (acesso em 13/05/2020) 

A Policlínica, na sua concepção, está definida para ser uma unidade ambulatorial 

de alta resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes 

especialidades médicas, apta a realizar procedimentos de média complexidade, 

por meio de serviços de atendimento especializado em consultas médicas e 

multiprofissionais, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico. 

Nesta concepção, a Policlínica Regional Unidade Formosa será uma Unidade 

Especializada de Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de 

consultas clínicas com médicos de diversas especialidades. Possuirá todo suporte 

para realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de 

pequenos procedimentos. 

Por meio da Policlínica, o Governo do Estado de Goiás promoverá serviços 

especializados de média complexidade e alta resolutividade em articulação com a 

http://www.entrecidadesdistancia.com.br/
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Atenção Básica e assistência hospitalar, oferecendo à população da Região o acesso 

ambulatorial às especialidades médicas diversas. 

A Rede de Policlínicas Regionais será estruturada através da implantação das 

Unidades Especializadas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico que atenderão as 

Regiões de Saúde de Goiás, proporcionando atendimento acessível e resolutivo aos 

cidadãos do Estado. 

1.1. Visam fornecer diagnóstico precoce e tratamento oportuno, melhoram o 

prognóstico, reduzem os custos da assistência médica hospitalar, ampliam os 

serviços ambulatoriais de forma regionalizada, absorvendo os serviços de 

maior complexidade para os quais as Unidades Básicas de Saúde não estão 

capacitadas. 

1.2. Em regra, não possuem “porta aberta”, ou seja, recebem os pacientes 

encaminhados de forma referenciada pelas Unidades Básicas de Saúde dos 

Municípios, por meio do Complexo Regulador Estadual, com dia e horário 

agendado. 

1.4 Objetivos Da Proposta 

 
O aumento das doenças crônicas não transmissíveis e seus impactos na qualidade 

de vida e nos gastos com saúde tem preocupado os gestores em saúde pública. 

Nesse sentido, é necessário realizar a mudança no modelo de atenção à saúde para 

as condições crônicas no sistema único de saúde – SUS. E ainda qualificar os 

profissionais de saúde a adotarem práticas de cuidado contínuo e compartilhado 

entre os profissionais especializados e equipes da atenção primária, com ênfase 

em mudança de hábitos que afetem a saúde e a qualidade de vida da população. 

De acordo com o perfil epidemiológico, os serviços de saúde devem ser organizados 

em redes de atenção à saúde onde a Atenção Ambulatorial Especializada – AAE fará 

o enfrentamento de condições crônicas não agudizadas, que foram estratificados 

pelas equipes de saúde da família nas linhas de cuidado prioritárias, definida pela 

SAIS/SES-GO, que justifiquem a oferta de serviços especializados no nível 

secundário de atenção à saúde. 

 
• Elaborar o planejamento e a programação das ações e serviços de saúde regidos 

pela lógica das necessidades de saúde da população e da organização de redes de 
atenção à saúde; 

• Contribuir para o desenvolvimento de um modelo de gestão eficiente e um modelo 
de atenção à saúde integral e resolutivo; 

• Organizar os serviços especializados (consultas, exames e terapias 
complementares) de acordo com as linhas de cuidado prioritárias estabelecida pela 
SAIS/SES-GO. 

• Referência da Policlínica Regional – Unidade Formosa: Macrorregião Nordeste de 
Goiás, composta por 1.207.393 habitantes. A área de abrangência é composta por 
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04 (quatro) regiões de saúde e 31 Municípios: Região de Saúde Entorno Norte, 
Entorno Sul, Nordeste I e Nordeste II. 

• De acordo com o Plano Diretor de Regionalização – PDR/GO/2015 e dados de 
estimativa populacional do IBGE (2020), o município de Formosa possui uma 
população de 123.684 habitantes, está inserido na Região Entorno Norte com 
273.253 habitantes e pertence à Macrorregião Nordeste com 1.353.854 habitantes. 

• O quadro abaixo mostra a população dos municípios da Macrorregião Nordeste, 
separados por Regiões, as quais serão atendidas pela Policlínica e a cobertura da 
atenção primária, bem como à distância de Formosa até os municípios: 

 
• Atender os princípios e diretrizes do SUS, sempre em observação à Lei Federal n 

8.080, de 19 de Setembro de 1990, pautando-se pela preservação da missão da 
SES/GO, também em observância à legislação ambiental e as normas sanitárias, e 
utilizando como parâmetro, metas de produção com qualidade e eficiência para 
assistir de forma abrangente os usuários; 

• Resolubilidade e a qualidade do serviço ofertado aos usuários do SUS; 

• Gerir a Policlínica baseado em Indicadores de Desempenho e Sistema de Metas; 

• Garantir de requisitos e a busca das habilitações possíveis ao perfil da Unidade no 
Ministério da Saúde (MS); 

• Buscar certificação de qualidade em saúde; 

• Implantar a Política Nacional de Humanização no atendimento do SUS, 
contemplando o Acolhimento ao Usuário; 

• Implantar a Política de Educação Permanente em Saúde do SUS, contemplando suas 
atribuições e responsabilidades quanto ao Ensino, Estágios de Graduação e Pós- 
Graduação do Ensino Profissionalizante e Tecnológico; da Graduação no Ensino 
Superior, Estágios e Internato Médico; Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização e 
Residência Multiprofissional, e em áreas especializadas em conformidade com as 
legislações vigentes. 

• Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento na 
Policlínica, 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. 

• 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. 

• 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. 

• Integração dos Especialistas com a Atenção Básica. 

• Realizar consulta médica especializada em regime ambulatorial. 
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• Prestar apoio diagnóstico e terapêutico 12 (doze horas) horas do dia de segunda a 
sexta-feira. 

• Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio da Central de 
Regulação Estadual, os pacientes que apresentarem quadro instável. 

• 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. 

• Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou complexidade 
dos casos ultrapassarem a capacidade da unidade. 

• Promover a formação continuada dos colaboradores da Policlínica para a melhoria 
dos processos de acolhimento e assistência, observando as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização do SUS. 

• Avaliar os processos de trabalho implantados e executados na Policlínica de forma 
periódica e constante, objetivando aperfeiçoar as ações e objetivos propostos 
neste Plano de Trabalho. 

• 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. 

• Trabalhar o cuidado clínico qualificado aos usuários utilizando terapêuticas 
apropriadas e o seu gerenciamento para: continuidade de atenção em rede, quando 
necessário.  

O INSTITUTO CEM é uma associação civil, sem fins lucrativo, -qualificado como 

Organização Social por diversos entes, representada por seu Diretor Presidente que 

é Assistido pela Diretoria Executiva do INSTITUTO CEM e Diretores com funções 

claramente definidas. 

A participação da comunidade no INSTITUTO CEM se dá por meio do Conselho de 

Administração, que possui representantes do INSTITUTO 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 INSTITUTO 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 INSTITUTO 

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. 
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Além das obrigações típicas de um contrato, existe ainda a questão da 

transparência das ações do INSTITUTO 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 INSTITUTO CEM com o Gestor Estadual e a 

Secretaria Estadual de Saúde se dará em 3 níveis, a saber: 

1- No 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 INSTITUTO CEM 

2- No 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, 

3- No nível Participação e Controle Social as pelas normas de Accountability 

em que o INSTITUTO CEM fará a prestação de contas de suas ações tanto ao 

Conselho de Administração quanto ao Conselho Estadual de Saúde, bem, Câmara 

Municipal. Neste nível as comunicações se darão entre o Secretário Estadual de 

Saúde e o Presidente do INSTITUTO 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 INSTITUTO CEM, e que fará a devolutiva ao Secretário. 

Em consonância com o Gestor Estadual, POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE 

FORMOSA 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 Policlínica 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 

INSTITUTO CEM que as repassará ao Secretário Estadual de Saúde, a quem compete 

fazer as devolutivas. 
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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, 

referência, compartilhamento do cuidado e transição do cuidado 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 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 

técnica da SAIS/SES. 

Para a referência, contra referência, compartilhamento do cuidado e/ou transição 

do cuidado 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. 

 
Para início das atividades da unidade procedeu-se análise do perfil epidemiológico 

da região de abrangência da Policlínica e dos parâmetros de necessidades previstas 

na Portaria MS/GS nº 1.631, de 1º de outubro de 2015 e outros estudos técnicos 

pertinentes. De forma complementar, os dados de produção da região de 

implantação da Policlínica foram avaliados para definir as equipes 

multiprofissionais e médicas, bem como o quantitativo das consultas e exames que 

serão ofertados. 

De forma ideal, o perfil assistencial da unidade será definido em conjunto com os 

diferentes gestores de serviços em saúde e será especificado através do Plano 

Operativo que será formalizado posteriormente entre SAIS/SES e o INSTITUTO CEM. 

Vale destacar que para elaboração desse perfil assistencial, serão consideradas as 

especialidades necessárias de acordo com as demandas reprimidas em consultas 

médicas e exames nos municípios de abrangência que compõem a Macrorregião. 

 
As solicitações de consultas especializadas e de serviços da Policlínica serão 

realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde municipais (UBS) da macrorregião que 

a policlínica está inserida ou de acordo com a pactuação regional. O agendamento 

será feito pelo Complexo Regulador Estadual (CRE). 

A marcação de consultas e de exames se dará por meio de um sistema 

informatizado – “online”, facilitando o melhor agendamento de dia e horário para 

o paciente. Propõe-se que o paciente seja encaminhado com uma guia de 

referência com as informações necessárias para avaliação. 

 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4371 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

 

1.5 Definição Do Perfil e Dos Serviços 

A unidade deverá seguir as premissas estratégicas : 

Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA serão 

consideradas as seguintes linhas de serviços: 

• Consulta Médicas especializadas 

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 

• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

 

 

A unidade móvel de atendimento é uma estratégia de acesso às ações de 

atendimento especializado, que presta atendimentos a população das Regiões de 

Saúde de abrangência da Policlínica. A unidade será utilizada principalmente para 

o rastreamento e diagnóstico de diversas patologias. 

A Unidade possibilitará o desenvolvimento de ações de controle e assistência em 

saúde para a população, objetivando solucionar situações especiais e excepcionais, 

tais como: vazios assistenciais, localidades de difícil acesso, localidades rurais, 

populações que nunca realizaram exames, entre outros, viabilizando o diagnóstico 

precoce de diversas patologias. 

A unidade móvel deverá ser uma verdadeira clínica móvel com todo o cuidado, 

tecnologia e segurança. O ambiente interno deverá ser climatizado, com 

acessibilidade, banheiro, sala de espera, tudo feito para proporcionar conforto e 

bem-estar aos pacientes. 

O projeto da unidade móvel será desenvolvido especialmente para cada região. O 

processo de concepção e viabilização da unidade contemplará: planejamento, 
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identificação da demanda da região, pré-requisitos necessários, adequação da 

estrutura, equipe mínima necessária, entre outros. 

Unidade Móvel ou Modular poderá incluir equipamentos com áreas preparadas para 

cada tipo de procedimento (exemplos): mamografia (com proteção radiológica); 

ultrassonografia/tomografia; processamento de imagens com área para laudo 

(sistema digital para transmissão das imagens para laudo); consultório multiuso 

(médico e/ou multiprofissional) 

A Unidade deve Incluir toda a estrutura necessária, como: instalação elétrica, 

aparelhos de ar-condicionado, instalação hidráulica, cabeamento de dados, 

instalação para telefonia, conexão de dados, proteção radiológica, iluminação, 

etc.; 

Transporte da unidade (cavalo mecânico ou caminhão plataforma, motorista, 

seguros, todas as despesas ligadas etc.). 

Áreas de Atendimento que a Unidade móvel poderá ofertar: Saúde da Mulher 

(mamografia, ultrassonografia, Papanicolau); Saúde do Homem (urologia); Saúde 

do Idoso; Pediatria; Ginecologia; Oftalmologia; Cardiologia; Radiologia; 

Otorrinolaringologia; Laboratório de análises clínicas; dentre outras. 

Nos 12 (doze) primeiros meses de Contrato de Gestão a unidade móvel será 

caracterizada como uma unidade móvel da Policlínica para desenvolver ações de 

prevenção do câncer nos municípios que compõem a região de abrangência. 

A Unidade Móvel terá como objetivo implantar, manter e monitorar o programa de 

rastreamento e prevenção ao câncer de mama e colo uterino por meio da realização 

dos exames de mamografia e Papanicolau, e permitir o diagnóstico precoce 

(quando a chance de cura for de 95%). 

Deverá oferecer, minimamente, exames de mamografia e Papanicolau a 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. Ressalta- se que haverá protocolo 

de fluxo de atendimento da Unidade Móvel (Prevenção ao Câncer) e este será 

atualizado de acordo a necessidade e as normas vigentes. 

A Unidade Móvel deverá contar com técnicos de radiologia, técnicos de 

enfermagem, enfermeiro e motorista, e quando necessário e/ou por solicitação da 

SAIS/SES, com o médico. A Equipe Técnica da SAIS/SES será a responsável por 

elaborar e organizar o Protocolo Clínico de Utilização da Unidade Móvel, e 

disponibilizá-lo para o INSTITUTO CEM. 

Após a finalização dos primeiros 12 (doze) meses de gestão as especificações da 

carteira de serviço da Unidade Móvel ocorrerão através do Plano Operativo que será 

formalizado posteriormente entre SAIS/SES e INSTITUTO CEM. 

Ressalta-se que, o INSTITUTO CEM responsável pela administração da unidade terá 

60 dias para realizar a apresentação da Unidade Móvel à SES-GO após a definição 

da sua carteira de serviços pelo Plano Operativo. 
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Caso haja acréscimo no custeio do contrato de gestão em decorrência da 

modificação da carteira de serviços da Unidade Móvel, o INSTITUTO CEM deverá 

apresentar à SES/GO, no prazo Máximo de 01 (um) mês (após a solicitação da SES), 

o cronograma de implantação e a estimativa do orçamento discriminada para 

análise. Havendo comprovação de acréscimo de custeio, este deverá ser 

homologado através do Termo Aditivo ao contrato. 

 

As PIC são reconhecidas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006, 

posteriormente alterada para inclusão de novas práticas pela Portaria GM/MS Nº 

849/2017 e pela Portaria GM/MS Nº 702/2018, sendo atualmente 29 (vinte e nove) 

práticas ofertadas, como mostra o quadro abaixo: 

A Policlínica deverá ofertar, minimamente, dois tipos de PIC na carteira de serviços 

disponíveis. Ressalta-se que os profissionais da equipe multiprofissional e/ou 

médica deverão apresentar formação ou especialização específica na área em que 

forem atuar. As PIC são especialmente indicadas no tratamento complementar e 

integrativo da dor, das doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 

assim como, especialmente, na promoção da saúde. 

 

4.9.3.1 Telemedicina, em sentido amplo, pode ser definida como o uso das 

tecnologias de informação e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de 

serviços ligados aos cuidados com a saúde (ampliação da atenção e da cobertura). 

De acordo com as leis em vigência, a Telemedicina pode ser aplicada em toda 

especialidade médica. O importante é manter a responsabilidade médica, além do 

sigilo e da segurança do paciente – e isso vale para todas as especialidades. Diante 

disto, a Policlínica Regional deverá ofertar dentro do serviço de Telemedicina, a 

teleconsulta de retorno, telemonitoramento dos pacientes crônicos, 
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telematriciamento dos médicos da atenção básica dentre outros serviços que a 

telemedicina permite. 

 

Ostomias ou estomias são procedimentos cirúrgicos transitórias ou permanentes, 

que consistem na criação de uma abertura artificial entre os órgãos internos e o 

meio externo, podendo ser: traqueostomia, gastrostomia e jejunostomia, 

urostomia, ileostomia e colostomia. As pessoas ostomizadas são consideradas 

pessoas com deficiência física, pertencendo à Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência (Portaria nº 793/2012/MS) e, devido à complexidade de seus cuidados, 

requerem uma abordagem integral, multidisciplinar e individualizada, e a 

precocidade no processo de reabilitação, para prevenir sequelas e realizar a 

inclusão dessas pessoas. 

O serviço classificado em Atenção às Pessoas Ostomizadas I (Portaria MS 

nº400/2009) presta assistência especializada de natureza interdisciplinar às 

pessoas com estoma, objetivando sua reabilitação, com ênfase na orientação para 

o autocuidado, prevenção de complicações nas estomias e fornecimento de 

equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança. Deve dispor de 

equipe multiprofissional com médico, enfermeiro e assistente social, 

equipamentos e instalações físicas adequadas, incorporados a estrutura física das 

policlínicas. 

Será realizada a indicação e prescrição dos seguintes equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança (sendo estimado inicialmente 05 pacientes para cada tipo de equipamento): 

• Bolsa De Colostomia Fechada C/ Adesivo Microporoso (no máximo 60 por mês). 

• Bolsa De Colostomia Com Adesivo Microporo Drenável (no máximo 30 por mês). 

• Conjunto De Placa E Bolsa P/ Estomia Intestinal (no máximo de 10 por mês). 

• Barreiras Protetoras De Pele Sintética E/Ou Mista Em Forma De Pó / Pasta E/Ou 
Placa (1 tubo/frasco ou 1 kit por mês). 

• Bolsa Coletora P/ Urostomizados (no máximo 30 por mês). 

• Coletor Urinário De Perna Ou De Cama (no máximo 4 por mês). 

• Conjunto De Placa E Bolsa P/ Urostomizados (no máximo de 15 por mês). 

Para fins de habilitação no Ministério da Saúde a unidade deverá manter uma 

equipe específica para o Serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas I, com médico, 

enfermeiro e assistente social. 

 

SAE e um serviço responsável pela assistência ambulatorial às pessoas vivendo 

HIV/Aids e Hepatites Virais. O objetivo deste serviço é prestar atendimento 

integral e de qualidade aos pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar., 

com a finalidade de prestar assistência clínica, terapêutica, farmacêutica e 

psicossocial, em nível ambulatorial, fixando o paciente a uma equipe 

multidisciplinar que o acompanhará ao longo de sua doença e realizará as seguintes 

atividades: 
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Prestar atendimento médico, de enfermagem, psicológico, social e assistência 

farmacêutica ao paciente com HIV/Aids e Hepatites Virais; 

Adequar ou facilitar o acesso a outras especialidades médicas como oftalmologia, 

dermatologia, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, proctologia, urologia, 

neurologia, endoscopia, broncoscopia, odontologia dentre outras; 

Realizar coleta de amostras para exames laboratoriais que poderão ser processados 

em laboratório local ou referenciados ao laboratório de referência; 

Fornecer os medicamentos padronizados pelo Departamento de IST, Aids e 

Hepatites Virais - MS, conforme solicitações médicas, obedecendo ao Consenso 

Brasileiro de Terapia Antirretroviral, à logística de insumos e à otimização de 

recursos; 

Orientar sobre normas de biossegurança os pacientes e seus familiares; 

Oferecer aconselhamento sobre IST/HIV/AIDS aos pacientes e seus familiares; 

Prestar assistência aos acidentados com exposição ao material biológico, vítimas 

de violência sexual e exposição pós-sexual; 

Constituir em referência para multiplicação de conhecimentos em IST/HIV/AIDS, 

sobretudo para a rede básica de saúde. 

Para fins de habilitação no Ministério da Saúde a unidade deverá manter uma 

equipe específica para a Equipe Básica SAE (GRUPO 12) com: médico infectologista; 

enfermeiro; assistente social; psicólogo; cirurgião – dentista (clínico geral) e 

técnico de enfermagem. 

 

A equipe foi instituída no SUS pela Portaria MS/GM nº 3588/2017, como parte da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para atenção integral às pessoas com 

transtornos mentais moderados, visando o fortalecimento do tratamento de base 

comunitária, amparados nos comandos da Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001. 

Para fins de habilitação no Ministério da Saúde a unidade deverá manter 

profissionais exclusivos para Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em 

Saúde Mental (TIPO 2), com: 01 (um) médico especialista em psiquiatria (total de 

20 horas semanais), 02 (dois) psicólogos (total de 60 horas semanais) e 01 (um) 

assistente social (total de 30 horas semanais). 

Importante: O sistema CNES aceita a inserção de apenas um profissional médico e 

um profissional assistente social para o cumprimento do total de horas estipuladas 

para cada categoria. No entanto, possibilita a repartição da carga horária de 60 

horas entre dois psicólogos. 
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Considerando a necessidade da região o INSTITUTO CEM deverá apresentar à 

SES/GO, no prazo de 01 (um) mês após a assinatura do contrato de gestão, projeto 

para implantação dos serviços de Hemodiálise e de Odontologia, incluindo as 

adequações na estrutura física, caso necessário, cronograma de aplicação e 

estimativa do orçamento discriminada para o investimento e custeio, que será 

analisada e homologada por meio de Termo Aditivo ao contrato. Ressalta-se que os 

projetos devem seguir as portarias e RDCs vigentes e específicas para cada serviço. 

Após aprovação dos projetos pela SES/GO, serão repassados para o INSTITUTO 

CEM, a titulo de investimento, os recursos necessários para adequação da estrutura 

física e aquisição dos equipamentos necessários. Os valores atinentes aos 

investimentos serão definidos em procedimento específico, onde será 

pormenorizada a necessidade, demonstrada a compatibilidade do preço ao 

praticado no mercado, detalhado o valor e o cronograma de repasse. 

 

Centro de Especializado em Odontológicas (CEO) é um estabelecimento de saúde, 

criado através da Portaria n° 599/GM de 23 de março de 2006 e participante do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES classificado como Clínica 

Especializada ou Ambulatório de Especialidade, que tem como objetivos oferecer 

à população os serviços especializados em odontologia que não podem ser 

solucionados na Rede de Atenção Primária. 

O CEO Tipo I deve possuir três consultórios odontológicos, ofertando serviço 

Especializado de Odontologia e realizar, no mínimo, as seguintes atividades: 

Periodontia; Cirurgia Oral Menor dos Tecidos Moles e Duros; Endodontia; 

Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais e Diagnóstico Bucal, com 

ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. 

 

A insuficiência renal crônica é uma doença progressiva e irreversível dos rins. É 

causada por uma lesão provocada habitualmente por anos de agressão continua 

aos rins, como nos casos de pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial 

ou Glomerulonefrites. 

A Terapia de substituição renal ou terapia renal substitutiva (TRS) é um termo 

usado para abranger os tratamentos para a insuficiência renal. Ela inclui: 

hemodiálise, diálise peritoneal, hemofiltração e transplante renal. 

A TRS a ser implantada na Policlínica deverá contar com atendimento técnico 

especializado em todas as áreas de saúde e apoio diagnostico. Além do acesso ao 

diagnóstico precoce, e ao tratamento conservador, retardando a inserção do 

indivíduo na TRS, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente Renal 

Crônico. 
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Para tal atendimento, o funcionamento deverá ser de segunda a sábado das 7h00 

as 19h00, com equipe multiprofissional composta por: 1 (um) médico nefrologista 

RT e 1 (um) médico nefrologista plantonista, 1 (um) assistente social, 1 (um) 

nutricionista e 1 (um) psicólogo, 1 (um) enfermeiro para 35 (trinta e cinco) 

pacientes por turno e 1 ((um) técnico de enfermagem para 4 (quatro) pacientes. 

Deverão ser ofertados os tratamentos por Hemodiálise 

– HD e Dialise Peritoneal – DP, Tratamento Convencional Pre Dialítico e Tratamento 

Não-Dialítico. 

A Equipe Técnica da SAIS/SES participará em conjunto com a equipe técnica do 

INSTITUTO CEM para elaborar e organizar o protocolo da Clínica de Serviços 

Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal) para que a mesma ofereça o melhor 

serviço de saúde para a população da Região de Saúde. 

A Policlínica também deve fornecer atenção aos pacientes ambulatoriais que estão 

em estágios de riscos de lesões renais leves, moderados e pré dialíticos. 

 

O INSTITUTO CEM deverá disponibilizar pelo menos 2 (dois) veículos automotores 

tipo micro-ônibus, na versão rodoviária, com elevador rodoviário (DPM – Dispositivo 

Móvel de Poltrona), com no mínimo 28 (vinte e oito) poltronas, equipados com ar-

condicionado e rede wifi, que circularão pelas cidades da macrorregião e levarão 

os pacientes até a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA para as Sessões de 

Tratamento em Hemodiálise. 

Os roteiros dos veículos deverão ser planejados conforme a demanda da região de 

saúde, e devem seguir as orientações das Equipes Técnicas da SES, esta equipe será 

a responsável por elaborar e organizar o protocolo clínico de utilização dos micro-

ônibus e a mesma disponibilizará para o INSTITUTO CEM. 

 

As Policlínicas Estaduais realizam apenas o atendimento especializado 

ambulatorial, sendo os atendimentos de urgência e emergência prestados em 

outros pontos da rede de saúde como as Unidades Básicas e Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs). 
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Porém, os profissionais devem estar preparados para lidar com as eventuais 

situações de urgência/emergência que ocorram nas Policlínicas. Nestes casos, 

conforme a gravidade deve ser acionado o SAMU para suporte e transferência. 

Todas as medidas de estabilização clínica/hemodinâmica necessária devem ser 

realizadas até a remoção do paciente, os profissionais devem registrar no sistema 

de informação estes atendimentos com o maior detalhamento possível. 

Todas as policlínicas devem manter um carrinho de emergência, com elenco de 

medicamentos e quantitativos definidos pelas portarias vigentes da Assistência 

Farmacêutica, em conjunto com a Comissão Permanente de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), sendo que o controle de estoque deve ser realizado 

periodicamente. 

 
Caso ao longo da vigência do contrato, em comum acordo entre as partes, a 

contratada, ou a SES/GO, se propuserem a realizar outros tipos de atividades, 

diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas atividades 

diagnósticas e/ou terapêuticas, seja pela realização de serviços/programas 

especiais para determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser 

previamente estudadas, pactuadas e autorizadas pela SES/GO. Essas atividades 

serão autorizadas após análise técnica, quantificadas separadamente do 

atendimento rotineiro da Policlínica, sendo, então, elaborado o orçamento 

econômico-financeiro, discriminado e homologado por meio de Termo Aditivo ao 

contrato de gestão. 

 
O Plano Operativo é um instrumento que integrará todos os ajustes entre SES/GO 

e INSTITUTO CEM, o mesmo deverá conter elementos que demonstrem a utilização 

da capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato de 

gestão, a definição de oferta de serviços, fluxo de serviços e pactuação de metas. 

6.10.2. O Plano Operativo trará especificações como as especialidades médicas e 

multiprofissional que irão compor o quadro de pessoal da Policlínica, bem como os 

tipos de consultas (primeira /interconsulta /retorno) das especialidades que serão 

ofertadas, o mesmo estabelecerá a carteira de serviços da Policlínica. O Plano 

Operativo será reavaliado semestralmente, ou quando se fizer necessário para a 

equipe técnica da SES/GO e INSTITUTO CEM. 

Tendo em vista que a Unidade funcionará com o perfil descrito neste Contrato de 

Gestão, a SES/GO irá acompanhar os indicadores de resultados definidos. 

O INSTITUTO CEM deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, 

protocolos assistenciais e de atendimentos escritos, atualizados e assinados pelo 

Diretor/Responsável Técnico. As rotinas deverão abordar todos os processos 

envolvidos na assistência, contemplando desde os aspectos organizacionais até os 

operacionais e técnicos compativeis. 
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2 IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS 

Esse manual de implantação de programa especiais, em conformidade com edital 

da Policlínica Regional – Unidade Formosa, tem o objetivo de apresentar 

informações sobre implantação, operacionalização do serviços, demonstrando as 

necessidades, fase de implantação, sob gerenciamento do Instituto CEM e SES/GO.  
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3 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE  DE 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 

SAÚDE/PICS 

3.1 Introdução 

Implementar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), 

reconhecidas no âmbito do SUS, em um espaço de cuidado ambulatorial 

especializado, com atenção multidisciplinar humanizada, centrada no usuário e 

baseada em suas necessidades de saúde, por meio de práticas integrativas em 

saúde, seguindo as diretrizes de segurança do paciente e manejo adequado, 

oportuno e qualificado das situações que possam gerar danos ou agravar as 

condições de saúde dos usuários. 

Atualmente, 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são 

reconhecidas no Sistema Único de Saúde, sendo elas: 

Apiterapia, Aromaterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Bioenergética, 

Cromoterapia, Dança Circular, Geoterapia, Hipnoterapia, Homeopatia, Medicina 

Antroposófica, Medicina Tradicional Chinesa /Acupuntura, Meditação, 

Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Plantas Medicinais /Fitoterapia, 

Quiropraxia, Reflexoterapia, Terapia de Florais, Imposição de Mãos, 

Ozonioterapia, Constelação Familiar, Terapia Comunitária Integrativa, Termalismo 

Social /Crenoterapia, Reiki, Shantala e Yoga.  

 

3.2 Diretrizes Da Política Nacional De Saúde  

As diretrizes das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no 

Sistema Único de Saúde (SUS), estão estabelecidas no Anexo Único da pela Portaria 

GM/MS nº 971/2006. 

No âmbito Estadual as diretrizes estão descritas no art. 3º da Lei 16.703/2009 – 

Institui a Política de Práticas Integrativas e Complementares na rede pública 

estadual de saúde. 

 

3.3 PNSB - Política Nacional de Saúde  

3.4 Portarias 

Portaria GM/MS nº 971/2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC); 

Lei 16.703/2009 – Institui a Política de Práticas Integrativas e Complementares na 

rede pública estadual de saúde. 
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Portaria Nº 1.988, de 20 de dezembro de 2018, atualiza os procedimentos e serviço 

especializado de Práticas Integrativas e Complementares na Tabela de 

Procedimentos Medicamentos Órteses Próteses e Materiais Especiais do SUS e no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

 
Promover um modelo de atenção à saúde integral e resolutivo, qualificando e 

incrementando os serviços de saúde ofertados pelas Policlínicas, por meio das PICS, 

com projeto terapêutico focado em propostas que primem pela integralidade da 

atenção, ênfase na recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, ações 

educativas e de autocuidado, objetivando a qualidade de vida do paciente, 

disponibilizando tratamento oportuno, com melhor prognóstico. 

 
Ofertar dentro do quantitativo de atendimentos médicos e multiprofissionais, 

percentual mínimo de 15 a 20%, em Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (PICS), reconhecidas no âmbito do SUS. 

As PICS atuam na saúde integral e buscam ativar os mecanismos de autocura, essas 

terapias se mostram eficazes no manejo das condições complexas ou de fragilidade 

nos diferentes ciclos de vida. 

Dessa forma, podem ser integradas à abordagem da Biomedicina, em um modelo 

de saúde que propõe a combinação das medicinas convencional, tradicional, 

complementar e integrativo no tratamento da dor e das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), no tratamento de pessoas com hipertensão arterial, no 

tratamento de diabetes mellitus, da obesidade, e de quadros de depressão e 

ansiedade. 

Por sua natureza, segurança e eficácia, as PICS podem auxiliar no tratamento das 

gestantes e recém nascidos de alto risco. Propondo um modelo terapêutico 

integrativo dentro das linhas de cuidado, assistindo o usuário durante todo ciclo 

de vida, de forma holística, integral e resolutiva.  

 

 

3.5 Definição da Proposta 

 
Projeto novo a ser implantado 

 

 

As PIC são reconhecidas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política 
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Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006, 

posteriormente alterada para inclusão de novas práticas pela Portaria GM/MS Nº 

849/2017 e pela Portaria GM/MS Nº 702/2018, sendo atualmente 29 (vinte e nove) 

práticas ofertadas, como mostra o quadro abaixo: 

 

Práticas Integrativas e Complementares ofertadas no SUS 

Apiterapia Cromoterapia Medicina Tradicional 
Chinesa/Acupuntura 

Quiropraxia 

Aromaterapia Dança Circular Meditação Reflexoterapia 

Arteterapia Geoterapia Musicoterapia Reiki 

Ayurveda Hipnoterapia Naturopatia Shantala 

Biodança Homeopatia Osteopatia Terapia Comunitária 
Integrativa 

Bioenergétic
a 

Imposição de 
Mãos 

Ozonioterapia Terapia de Florais 

Constelação 
Familiar 

Medicina 
Antroposófica 

Plantas 
Medicinais/Fitoterapia 

Termalismo 
Social/Crenoterapia 

Yoga    

 

A Policlínica deverá ofertar, minimamente, dois tipos de PIC na carteira de serviços 

disponíveis. Ressalta-se que os profissionais da equipe multiprofissional e/ou 

médica deverão apresentar formação ou especialização específica na área em que 

forem atuar. As PIC são especialmente indicadas no tratamento complementar e 

integrativo da dor, das doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 

assim como, especialmente, na promoção da saúde. 

 

De segunda a sexta das 07 às 19 horas. 

 

As práticas integrativas coletivas como: práticas corporais chinesas, meditação, 

constelação familiar, terapia comunitária, yoga, meditação, poderão ser 

realizadas em áreas de convívio social como jardins ou salões. 

Já as práticas individuais poderão ser realizadas em consultórios padrão. 

 

PRÁTICA 

INTEGRATIVA  
ESTRUTURA 

FÍSCA  
INSUMOS  EQUIPAMENTOS  
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Aromaterapia  consultório  Óleos essenciais, óleos 

vegetais  
  

Difusor, embalagens 

roll on  
de 10ml ou frascos 

com tampas 

gotejadoras  

Arteterapia  Salão ou área 

externa  
Tintas, cavaletes, 

pincéis, massa de 

modelar, argila  

cadeiras  

Ayurveda  consultório  óleos    

Biodança  Salão ou área 

externa  
  Caixa de som  

Bioenergética  Consultório 

(individual)Salão 

ou área externa 

(grupos)   

    

Constelação 

Familiar  
Consultório 

(individual)Salão 

ou área externa 

(grupos)  

Kit de bonecos de 

constelação (individual) 

em grupo não há 

necessidade de 

materiais)  

  

Cromoterapia  consultório    Lanterna para 

cromoterapia ou 

aparelho de foco de 

luz para 

cromoterapia  
  

Dança Circular  Salão ou área 

externa  
  Caixa de som  

  

Geoterapia  consultório  Argila, areias, pedras, 

cristais.  
  

Hipnoterapia  consultório      

Homeopatia  consultório      

Imposição de 

mãos  
consultório  

  
    

Antroposofia  Consultório 

(individual) ou 

salões (grupo)  

Escalda pés, 

argiloterapia, arteterapia  
  

MTC - 

Acupuntura  
Consultório 

(individual)  
Práticas corporais 

(salão ou área 

externa)  
  

  
Pontos de 

auriculoterapia, agulhas, 

ventosas, moxa, 

magneto  
  

Aparelho de 

eletroacupuntura e 

aparelho de laser 

para acupuntura  

Meditação  Salão ou área 

externa  
colchonetes    

Musicoterapia  Consultório 

(individual)  
Práticas corporais 

(salão ou área 

  Instrumentos 

musicais como: 

violão, chocalho, 

teclado, pandeiro...)  
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externa)  
  

Naturopatia  consultório  
  

Óleos, ponto de 

auriculoterapia,florais...  
  

Osteopatia  consultório  
  

  Maca DROP  
Kit de liberação 

miofascial 

instrumental  

Ozonioterapia  consultório  
  

  Aparelho de 

ozonioterapia  

Plantas 

Medicinais - 

Fitoterapia  

consultório      

Quiropraxia  consultório    Maca DROP e 

aparelhos TIQ e 

massageadores 

elétricos, duas 

balanças digitais e 

fita métrica  
  

Reflexoterapia  consultório  
  

    

Reiki  consultório  
  

    

Shantala  Consultório ou 

salão  
óleos    

Terapia 

Comunitária 

Integrativa  

Área externa ou 

salão  
  cadeiras  

Terapia de 

Florais  
consultório  Kit de florais, conhaque 

e água purificada  
  

Termalismo 

Social - 

Crenoterapia  

consultório  Água mineral: doce, 

salobra ou salgada  
  

Yoga  Salão ou área 

externa  
colchonetes   

 

 

 

Equipe Mínima  Formação Carga Horária Turno 

2 Fisioterapeuta 6 h Mat/ Vesp 

2 Enfermeiro 6 h Mat/ Vesp 
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2 Fonoaudiólogo 6 h Mat/ Vesp 

2 Farmacêutico 6 h Mat/ Vesp 

2 Nutricionista 6 h Mat/ Vesp 

2 Psicólogo 6 h Mat/ Vesp 

2 Odontólogo 6h Mat/ Vesp 

2 Terapeuta 
Ocupacional 

6h Mat/ Vesp 

2 Assistente Social 6h Mat/ Vesp 

 

Registro no conselho de cada categoria profissional e certificados de cursos de 

capacitação em práticas integrativas. 

3.6 Elaboração do Plano de Desenvolvimento de 
Implantação 

 
Análise da unidade, profissionais, 3 meses iniciais de capacitação e implantação 

do modelo, disponibilização para regulação.. 

Sistema de regulação 

 

7h-19 seg a sexta 

3.7 ANEXO I 

 

 
Práticas Integrativas 

e Complementares Ofertadas no SUS 

 

 
Definição das Práticas e 

Abordagens Terapêuticas 
 

 
Medicina 

TradicionalChinesa 

 

 
Práticas 

Corporais 

 

 
Tai chi chuan 

 

 
Prática que consiste em 
posturas de equilíbrio 

corporal e realização de 
movimentos lentos e 

contínuos que trabalham, 
simultaneamente, os 

aspectos físico e energético. 

 
Qi gong 

 

 
É uma prática corporal e 

mental, onde são utilizados 
exercícios, realizados de 

forma suave e lenta, 
associados à respiração, 
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relaxamento e à 
concentração. 

 

 
Meditação/ 

Mindfulness 

 

 
Prática mental que consiste 

no treinamento e 
focalização da atenção, 

 de modo não 
analítico ou discriminativo, 

no momento presente. 
 

 
Acupuntura 

 

 
Agulhamento 

 

 
Estimulação de pontos 

específicos do corpo, ao 
longo de meridianos, por 
meio da inserção de finas 

agulhas filiformes metálicas. 
 

 
Auriculoterapia 

 

 
Prática que considera que 

todo o organismo se 
encontra representado na 
orelha, considerada um 
microssistema, e utiliza 
estímulos em pontos 
específicos da orelha. 

 

 
Acupressão/ 

Reflexoterapia 

 

 
Técnica terapêutica que 

utiliza pressão física sobre 
os pontos de acupuntura 

para promover a regulação 
psíquico-orgânica do 

indivíduo. 
 

 
Moxabustão 

 

 
Técnica terapêutica que 
consiste no aquecimento 
dos pontos de acupuntura 

por meio da queima de 
ervas medicinais 

apropriadas, aplicadas, em 
geral, de modo indireto 

sobre a pele. 
 

 
Homeopatia 

 

 
Abordagem terapêutica de 
caráter holístico e vitalista 
cujo método terapêutico 
envolve três princípios 

fundamentais:  
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a Lei dos Semelhantes; a 
experimentação no homem 

sadio; e o uso da  
ultradiluição de 
medicamentos. 

 

 
Medicina Antroposófica 

 

 
Abordagem terapêutica 
integral com base na 

antroposofia, que avalia o 
ser humano a partir dos 

conceitos da trimembração, 
quadrimembração e 
biografia, oferecendo 
cuidados e recursos 

terapêuticos específicos. 
 

 
Ayurveda 

 

 
Racionalidade de origem 
indiana, que considera o 

corpo humano formado por 
cinco elementos, os quais 
compõem o organismo, os 

estados energéticos  e 
emocionais e que, em 

desequilíbrio, podem induzir 
o surgimento de doenças. 

 

 
Yoga 

 

 
Prática corporal e mental 

associada a técnicas 
respiratórias conscientes e 
a posturas que agem nos 

sistemas orgânicos, centros 
nervosos e  glândulas, 
atuando nos níveis físico, 

mental, emocional, 
energético e espiritual. 
Integra a Racionalidade 

Ayurveda. 
Shantala Prática terapêutica de 

origem indiana indicada a 
partir do primeiro ano de 
vida, realizada pelos pais, 

que consiste na 
manipulação (massagem) do 

corpo do bebê/criança e 
alongamento dos membros 
com ativação da circulação. 
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Quiropraxia 
 

Prática terapêutica que 
enfatiza o tratamento 

manual, como a 
manipulação articular e a 
terapia de tecidos moles, 
conduzindo a ajustes na 

coluna vertebral e em outras 
partes do corpo, visando a 

correção de problemas 
posturais e o alívio da dor, e 
favorecendo a capacidade 
natural do organismo de 

autocura. 
 

Osteopatia 
 

Prática terapêutica que 
utiliza várias técnicas 

manuais, como a 
manipulação do sistema 

musculoesquelético, para 
auxiliar no tratamento de 

doenças. 
 

Plantas Medicinais  
/Fitoterapia 

 

Terapêutica caracterizada 
pelo uso interno ou externo 

de plantas medicinais e 
seus derivados, em suas 

diferentes formas 
farmacêuticas, para o 

tratamento das doenças, 
obtidos exclusivamente de 

matérias-primas ativas 
vegetais, cuja segurança 
seja baseada por meio da 
tradicionalidade de uso e 

que seja caracterizado pela 
reprodutibilidade e 
constância de sua 

qualidade. 
 

Terapia de Florais 
 

Prática terapêutica que 
utiliza essências derivadas 

de flores para atuar nos 
estados mentais e 

emocionais. 
 

Aromaterapia 
 

Prática terapêutica que 
utiliza as propriedades dos 

óleos essenciais, 
concentrados voláteis 

extraídos de vegetais, para 
equilíbrio e harmonia do 
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organismo, visando à 
promoção da saúde física e 

mental. 
 

Naturopatia Abordagem terapêutica que 
adota visão ampliada e 

multidimensional do 
processo vida-saúde-

doença e utiliza um conjunto 
de PIC no cuidado e na 

atenção em saúde. 
 

Cromoterapia Prática terapêutica que 
utiliza as cores do espectro 

solar para restaurar o 
equilíbrio físico e energético 

do corpo. 
 

Geoterapia Prática terapêutica que 
utiliza argila, barro, lamas 

medicinais, pedras e cristais 
para tratar desequilíbrios 
físicos e emocionais, por 

meio dos diferentes tipos de 
energia e propriedades 

químicas desses elementos. 
As pedras e cristais atuam 
nos centros energéticos e 

meridianos do corpo. 
 

Termalismo Social 
/Crenoterapia 

Prática terapêutica que 
consiste no uso da água 
com propriedades físicas, 

térmicas, radioativas e 
outras, e eventualmente 

submetida a ações 
hidromecânicas, como 

agente em tratamentos de 
saúde. 

 
Apiterapia Prática terapêutica que 

consiste no uso de produtos 
derivados de abelhas 

(apitoxinas, mel, pólen, 
geleia real, própolis) para 
promoção da saúde e fins 

terapêuticos. 
 

Ozonioterapia Prática que utiliza a 
aplicação de uma mistura 

dos gases oxigênio e 
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ozônio, por diversas vias de 
administração, com 

finalidades terapêuticas. 
 

Hipnoterapia Conjunto de técnicas que 
utiliza relaxamento e 

concentração para induzir a 
um estado de consciência 
aumentado, que permite 

alterar condições ou 
comportamentos 

indesejados. 
 

Bioenergética Técnica que trabalha o 
conteúdo emocional por 
meio da verbalização, da 
educação corporal e da 

respiração. Utiliza exercícios 
direcionados a liberar as 

tensões do corpo e facilitar 
a expressão dos 

sentimentos. 
 

Reiki Prática terapêutica 
vibracional que utiliza a 

imposição das mãos para 
canalização da energia vital, 

visando promover o 
equilíbrio energético, 

necessário ao bem-estar 
físico e mental. 

 
Imposição de Mãos Prática terapêutica que 

implica um esforço 
meditativo para 

transferência de energia 
vital (Qi, prana) por meio 

das mãos, visando 
reestabelecer o equilíbrio do 
campo energético humano, 

auxiliando no processo 
saúde-doença. 

 
Práticas Expressivas em Saúde 

 
Dança Circular Prática expressiva corporal 

ancestral inspirada em 
culturas tradicionais, 

geralmente realizada em 
grupos, que utiliza a dança 

de roda, ritmo, cantos e 
movimentos, para promover 

a integração humana, 
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visando o bem-estar físico, 
mental, emocional e social. 

 
Biodança Prática expressiva corporal 

que promove vivências 
integradoras por meio da 

música, do canto, da dança 
e de atividades em grupo, 

visando restabelecer o 
equilíbrio afetivo. 

 
Arteterapia Prática expressiva artística, 

visual, que atua como 
elemento terapêutico 

favorecendo a saúde física 
e mental. Utiliza pintura, 
colagem, modelagem, 

poesia, dança, fotografia, 
tecelagem, expressão 
corporal, teatro, sons, 
músicas, ou criação de 

personagens. 
 

Musicoterapia Prática expressiva que 
utiliza a música e/ou seus 

elementos (som, ritmo, 
melodia, harmonia) em 

grupo ou de forma 
individualizada. Promove a 

comunicação, 
aprendizagem, mobilização 
e expressão, entre outros. 

 
Constelação 

Familiar 
Método terapêutico breve, 
de abordagem sistêmica, 

energética e 
fenomenológica, que busca 

reconhecer a origem dos 
problemas e/ou alterações e 

as forças que atuam no 
inconsciente familiar e nas 

leis do relacionamento 
humano, e criar condições 

para o movimento em 
direção à resolução do 

problema. 
 

Terapia 
Comunitária 
Integrativa 

Considerada uma 
abordagem psicossocial 

avançada pelo Ministério da 
Saúde, é uma prática 
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terapêutica coletiva que 
envolve os membros da 

comunidade numa atividade 
de construção de redes 

sociais solidárias, de 
vínculos e na promoção de 

qualidade de vida, com 
partilha de experiências de 
vida e sabedoria de forma 

horizontal e circular. 
 

 

ANEXO II 

 

 
Evidências em Práticas Integrativas e Complementares 

 

Auriculoterapia 
- É um recurso terapêuticos que se mostrou viável e útil para o cuidado nos níveis 
Primário, Secundário e Terciário da atenção.  
- Pode ser integrada ao tratamento medicamentoso de indivíduos hipertensos. 
- Eficaz no tratamento da dor, como cefaleia, dor lombar e dor pós-operatória. 
- Mostra eficácia no tratamento de adultos com sobrepeso e obesidade. 
- Melhora sintomas relacionados ao transtorno depressivo. 
- Pode ser tão eficaz quanto a terapia medicamentosa no tratamento de transtorno 
de ansiedade generalizada. 
-. Efeitos positivos em condições metabólicas e sintomatológicas (constipação, 
distensão abdominal, redução do peso, obesidade, hiperlipidemias, náusea e 
vômito gestacional). 
- Melhora insônia, tabagismo, sintomas de abstinência de drogas e reduz consumo 
de analgésicos. 
- Potencializa seu efeito com tratamento de 12 semanas. 
 

Acupuntura 
- Controle sobre glicemia de jejum e glicemia duas horas após teste de tolerância 
à glicose e HbA1c. 
- Controle dos sintomas depressivos. 
- Eficaz no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. 
- Efeitos positivos em condições álgicas (dor aguda, dor cervical, dor pós-
operatória, dor muscular, dor ciática, migranea). 
- Efeitos positivos em reabilitação pós-AVC, autismo, sintomas do climatério, 
fertilidade, síndrome pré-menstrual, insônia, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, transtorno gastrointestinal, obesidade, paralisia de Bell, náusea e vômito, 
efeitos da quimioterapia. 
 

Acupressão e Reflexologia 
- Resultados positivos no tratamento da ansiedade. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4393 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

- Efeitos positivos em saúde mental e efeitos físicos e metabólicos para transtornos 
de ansiedade, redução da fadiga, incontinência urinária, alívio da dor e qualidade 
do sono. 
 

Meditação /Mindfulness 
- Efeitos positivos no equilíbrio mental e redução do estresse, com repercussões 
no tônus cardiovascular, redução da pressão arterial, cortisol, frequência cardíaca, 
proteína C reativa e triglicerídeos, auxiliando no manejo dos fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. 
- Melhora os efeitos psicológicos as várias condições crônicas de saúde, incluindo 
no diabetes mellitus e efeito indireto sobre a redução da hemoglobina glicada 
(HbA1c). 
- Resultados favoráveis nos distúrbios alimentares e compulsão alimentar na 
população adulta com sobrepeso e obesidade, por meio do treinamento da atenção 
plena. 
- Melhora significativa no alívio dos sintomas depressivos, na fase aguda e 
subaguda. 
- Melhora da qualidade de vida, realização pessoal e satisfação com a vida. 
- Redução do estresse com consequente diminuição de seus marcadores 
fisiológicos, sendo os resultados perceptíveis em exames de neuroimagem e 
eletroencefalograma. 
- Eficácia na diminuição do abuso de álcool e outras drogas, bem como no auxílio 
de diversas condições físicas e psiquiátricas de indivíduos saudáveis. 
- Recomendada para gestantes, por seus efeitos na saúde mental. 
* Os efeitos são potencializados com o treinamento mental diário. 
 

Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa 
- Aumenta o bem-estar, a saúde de geral, os resultados fisiológicos e bioquímicos 
de pessoas com doenças cardiovasculares. 
-Efeitos benéficos na melhoria dos fatores de risco para acidente vascular cerebral 
em pessoas com pré-hipertensão ou hipertensão leve a moderada. 
- Melhora a depressão, a qualidade de vida e os sintomas de depressão de 
pessoas com doenças crônicas e cardiovascular. 
 

Tai Chi Chuan 
- Melhora no desempenho físico, podendo ser realizado por pessoas com 
diferentes condições crônicas, incluindo insuficiência cardíaca. 
- Terapia coadjuvante benéfica e segura para indivíduos com DCV ou com fatores 
de risco cardiovascular. 
- Promove o bem-estar psicossocial, aumenta a capacidade física, melhora a PA, 
a frequência cardíaca, os níveis de lipídios e cortisol. 
- Eficácia no tratamento de adultos com sobrepeso e obesidade, com efeito positivo 
para redução do peso e IMC após um ano de prática regular. 
- Controle da HbA1c, glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, nos resultados dos 
testes de tolerância à glicose por duas horas, sensibilidade à insulina, viscosidade 
do sangue, triglicerídeos e colesterol total após um ano de prática regular. 
- A prática regular aumenta significativamente o bem-estar psicológico, incluindo 
redução do estresse, depressão e humor em pessoas 
saudáveis e em indivíduos com condições crônicas. 
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- Efeito benéfico no manejo dos sintomas de ansiedade, com melhora na 
percepção da qualidade de vida, incluindo depressão, ansiedade e controle geral 
do estresse. 
- Auxilia no controle da HbA1c, glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, nos 
resultados dos testes de tolerância à glicose por duas horas, sensibilidade à 
insulina, viscosidade do sangue, triglicerídeos e colesterol total 
 

Qi Gong 
- Terapia de exercício adjuvante para adultos e idosos com condições crônicas, 
como as DCV além de atuar na redução dos fatores de risco destas doenças. 
- Foram identificados resultados subjetivos, como melhora da qualidade de vida e 
no humor depressivo. 
- Resultados objetivos no controle da PA, do colesterol total e da frequência 
cardíaca. 
- Controle da HbA1c, glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, tolerância à glicose 
por duas horas, sensibilidade à insulina, viscosidade do sangue, triglicerídeos e 
colesterol total. 
 

Yoga 
- Promove a saúde global com potente atuação na qualidade de vida e bem-estar 
emocional, especialmente para pessoas mais sedentárias e/ou com 
comorbidades, como DCV, por apresentarem pouca tolerância a exercícios físicos 
exaustivos. 
- Resultados benéficos em vários índices relacionados ao gerenciamento das DCV, 
como PA, perfis lipídicos, estresse oxidativo, perfis de coagulação, ativação 
simpática e função cardiovagal, bem como em vários desfechos clínicos. 
- Eficácia no tratamento complementar da hipertensão arterial. 
- Redução significativamente maior da PA em comparação com várias formas de 
farmacoterapia, educação em saúde, cuidados habituais ou nenhum tratamento. 
- Os benefícios são potencializados quando estão incluídas técnicas de respiração 
e meditação /relaxamento mental. 
- Eficácia no tratamento de adultos com sobrepeso e obesidade, com redução do 
peso e IMC após um ano de prática regular. 
- Auxilia na melhora dos resultados glicêmicos e de outros fatores de risco da DM. 
- Melhoras de curto e longo prazo nas funções executivas do cérebro com efeitos 
mais amplos no humor deprimido e na resiliência. 
- Opção não farmacológica oportuna no manejo da depressão durante a gravidez.  
- Melhora da saúde mental e bem-estar para mulheres e bebês no período perinatal 
- Redução de episódios de ansiedade durante a gravidez. 
- As práticas que utilizam técnicas corporais, respiratórias e de relaxamento podem 
ampliar a capacidade de autopercepção e autocuidado corporal, contribuindo para 
a prevenção de transtornos físicos e emocionais durante a gravidez e no pós-parto. 
 

Shantala 
- Efetiva na redução de problemas comportamentais, em especial da ansiedade e 
gerenciamento de condições psicológicas na infância.  
- Atua no crescimento de bebês prematuros e em problemas psicológicos, com 
aumento da atividade vagal e diminuição dos hormônios do estresse.  
- Favorece o vínculo mãe-bebê. 
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- Promoção da saúde do bebê, pela sensação de tranquilidade e pelo estímulo do 
sistema circulatório e imunológico, favorecendo o relaxamento, e a qualidade do 
sono. 
- Propicia o maior protagonismo da mulher em seu autocuidado e no cuidado do 
recém-nascido. 
- Efeitos positivos na saúde física e metabólica para melhora do crescimento e 
desenvolvimento da criança e redução da dor. 
 

Plantas Medicinais /Fitoterapia 
- Efeitos positivos nas dores relacionadas a líquen plano erosivo, dor articular e dor 
pós operatória. 
- Efeitos anti-hipertensivos na hipertensão leve. 
- Redução de problemas comportamentais em crianças, em especial, a ansiedade. 
- Efeitos positivos e cicatrização no tratamento das gengivites, úlcera varicosa e 
feridas. 
- Apresenta potencial imunomodulador em doenças autoimunes, como a esclerose 
múltipla. 
- Melhora a resposta imunológica contra o câncer. 
- Atua na imunomodulação e no tratamento adjuvante em pacientes com HIV 
/AIDS, entre outros. 
- Propriedades imunomoduladoras (flavonóides) reduzindo as infecções do trato 
respiratório superior 
 

Aromaterapia 
- Tratamento auxiliar na redução do nível de ansiedade em diferentes condições 
clínicas. 
- Atuação ansiolítica em pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos. 
 

Reiki 
- Induz ao relaxamento, mesmo na presença de distúrbios ambientais e na 
ausência de outras técnicas adjuvantes. 
- Melhora o humor e, em geral, aumenta o bem-estar. 
- Prática eficaz e segura, sendo indicada para gestantes. 
 

Quadro 2: Evidências em Práticas Integrativas e Complementares 
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4 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLOGIA – CEO 

Esse manual de implantação de serviço de odontologia tem o objetivo de 

apresentar informações sobre implantação, operacionalização do serviço de 

odontologia, demonstrando as necessidades, fase de implantação, cronograma e 

resultados esperados para a policlínica, sob gerenciamento do Instituto CEM e 

SES/GO.  

4.1 Diretrizes Da Política Nacional De Saúde Bucal 

 
Este documento apresenta as diretrizes do Ministério da Saúde para a organização 

da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS, resultantes de um processo de 

discussões com os coordenadores estaduais de saúde bucal e fundamentando-se  

nas proposições que, nas últimas décadas foram geradas em congressos e encontros 

de odontologia e de saúde coletiva, bem como em consonância com as 

deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I e II Conferência Nacional 

de Saúde Bucal. Estas diretrizes constituem o eixo político básico de proposição 

para a reorientação das concepções e práticas no campo da saúde bucal, capazes 

de propiciar um novo processo de trabalho tendo como meta à produção do 

cuidado. Desta forma, deve ser compreendido como referência conceitual para o 

processo de se fazer o modelo de atenção no espaço da micro-política, onde 

ocorre, diante de diversos problemas e demandas, o encontro dos saberes e fazeres 

entre sujeitos usuários e sujeitos profissionais. 

Por sua natureza técnica e política, este documento encontra-se em permanente 

construção, considerando-se as diferenças sanitárias, epidemiológicas regionais e 

culturais do Brasil e deve ser debatido à luz dos resultados da pesquisa “Condições 

de Saúde Bucal na População Brasileira”, que o embasa do ponto de vista 

epidemiológico. 

Sugere-se também sua discussão no âmbito dos Conselhos Nacional, Estaduais e 

Municipais de Saúde, visando à ampliação do debate junto aos trabalhadores e 

usuários do sistema de saúde, para aprofundar o controle público sobre esta área 

específica. 

Cabe esclarecer que se espera que este conjunto de proposições esteja em 

discussão no amplo processo de debates que, em vários níveis, representa a III 

Conferência Nacional de Saúde Bucal, cujas decisões permitirão consolidar certas 

propostas e reorientar outras. 

 
As diretrizes aqui apresentadas apontam para uma reorganização da atenção em 

saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo 

de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada 

somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa 

qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco — pela 
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incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do 

desenvolvimento de ações intersetoriais. 

A produção do cuidado traz consigo a proposta de humanização do processo de 

desenvolver ações e serviços de saúde. Implica a responsabilização dos serviços e 

dos trabalhadores da saúde, em construir, com os usuários, a resposta possível às 

suas dores, angústias, problemas e aflições de uma forma tal que não apenas se 

produzam consultas e atendimentos, mas que o processo de consultar e atender 

venha a produzir conhecimento, responsabilização e autonomia em cada usuário. 

Assim, as ações e serviços devem resultar de um adequado conhecimento da 

realidade de saúde de cada localidade para, a partir disso, construir uma prática 

efetivamente resolutiva. É imprescindível, em cada território, aproximar-se das 

pessoas e tentar conhecê-las: suas condições de vida, as representações e as 

concepções que têm acerca de sua saúde, seus hábitos e as providências que 

tomam para resolver seus problemas quando adoecem bem como o que fazem para 

evitar enfermidades. 

Ponto de partida para o exercício da cidadania, a construção da consciência 

sanitária implica, necessariamente, tanto para gestores e profissionais quanto para 

os usuários, a consciência dos aspectos que condicionam e determinam um dado 

estado de saúde e dos recursos existentes para sua prevenção, promoção e 

recuperação. 

O estímulo à construção de uma consciência sanitária, em que a integralidade seja 

percebida como direito a ser conquistado permitirá, com as formas possíveis de 

participação, desenvolver o processo de controle social das ações e serviços em 

saúde bucal. 

Para a organização deste modelo é fundamental que sejam pensadas as “linhas do 

cuidado” (da criança, do adolescente, do adulto, do idoso), com a criação de fluxos 

que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas no acolher, 

informar, atender e encaminhar (referência e contra-referência). Onde o usuário, 

através de um acesso que não lhe deve ser negado, saiba sobre cada lugar que 

compõe a estrutura do serviço a partir da sua vivência nele: como uma pessoa que 

o conhece e se sente parte dele, e que é capaz de influir em seu andamento. A 

linha do cuidado implica um redirecionamento do processo de trabalho onde o 

trabalho em equipe é um de seus fundamentos mais importantes. Constituída 

assim, em sintonia com o universo dos usuários, esta linha tem como pressuposto 

o princípio constitucional da intersetorialidade e, por seu potencial de 

resolutividade, possibilita o surgimento de laços de confiança e vínculo, 

indispensáveis para melhorar a qualidade dos serviços de saúde e aprofundar a 

humanização das práticas. 

Em conseqüência, os profissionais da equipe de saúde bucal devem desenvolver a 

capacidade de propor alianças, seja no interior do próprio sistema de saúde, seja 

nas ações desenvolvidas com as áreas de saneamento, educação, assistência social, 

cultura, transporte, entre outras. 
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No âmbito da assistência essas diretrizes apontam, fundamentalmente, para a 

ampliação e qualificação da atenção básica, possibilitando o acesso a todas as 

faixas etárias e a oferta de mais serviços, assegurando atendimentos nos níveis 

secundário e terciário de modo a buscar a integralidade da atenção. 

 
A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes 

pressupostos: 

• Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e 
resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua 
organização; 

• Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como 
parte indissociável dessa; 

• Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o 
coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde 
da população adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão 
em situação de urgência; 

• Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o 
planejamento —deve-se buscar que as ações sejam precedidas de um diagnóstico 
das condições de saúde-doença das populações, através da abordagem familiar e 
das relações que se estabelecem no território onde se desenvolve a prática de 
saúde; 

• Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores 
adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos; 

• Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de 
avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde- 
doença, atuação intersetorial e ações sobre o território; 

• Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia na reorganização 
da atenção básica; 

• Definir política de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal, 
com o objetivo de implementar projetos de mudança na formação técnica, de 
graduação e pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos 
princípios do SUS. Estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo, com 
mecanismos de cooperação técnica e financeira, visando à formação imediata de 
pessoal auxiliar, para possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal  na 
ESF.  Nos Estados em que os Pólos de Educação Permanente estiverem implantados, 
a educação continuada dos trabalhadores em saúde bucal deve ser dar através 
deles; 

• Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações visando à 
reorientação do modelo de atenção. 

• Definir uma agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar os principais 
problemas relativos à saúde bucal, bem como desenvolver novos produtos e 
tecnologias necessários à expansão das ações dos serviços públicos de saúde bucal, 
em todos os níveis de atenção. 

 

O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os 

seguintes princípios, além dos expressos no texto constitucional (universalidade, 

integralidade e eqüidade): 
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• Gestão Participativa: definir democraticamente a política de saúde bucal, 
assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores, em todas as esferas de governo; 

• Ética: assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais 
da ética em saúde; 

• Acesso: buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda 
expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações 
individuais e vice-versa e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de 
saúde da população de um determinado espaço geográfico. Prioridade absoluta 
deve ser dada aos casos de dor, infecção e sofrimento. 

• Acolhimento: desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua 
integralidade bio-psico-social. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja 
organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, 
nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. 
Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de 
cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade. 

• Vínculo: responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas 
em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes e 
que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução. O vínculo é 
a expressão-síntese da humanização da relação com o usuário e sua construção 
requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas 
necessárias ao atendimento nas situações de rotina ou imprevistas. O vínculo é o 
resultado das ações do acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta 
(clínica ou não) recebida pelo usuário. 

• Responsabilidade Profissional: implicar-se com os problemas e demandas dos 
usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se co-responsável pelo 
enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada 
território. Corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseadas no 
respeito à identidade do usuário, conhecimento do contexto familiar e laboral, 
disponibilizando o tempo necessário à escuta da queixa e ao atendimento e 
providências pertinentes, criando suportes para a atenção integral à saúde e às 
necessidades dos diferentes grupos populacionais. 

 
A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que se está propondo 

requer: 

 

• a atuação da equipe de saúde bucal (ESB) não deve se limitar exclusivamente ao 
campo biológico ou ao trabalho técnico–odontológico. Ademais de suas funções 
específicas, a equipe deve interagir com profissionais de outras áreas, de forma a 
ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, 
atenta ao contexto sócio- econômico-cultural no qual ele está inserido. A troca de 
saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções deve acontecer 
permanentemente entre todos os profissionais de saúde para possibilitar que 
aspectos da saúde bucal também sejam devidamente apropriados e se tornem 
objeto das suas práticas. A ESB deve ser — e se sentir — parte da equipe 
multiprofissional em unidades de saúde de qualquer nível de atenção. 

 
• a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, 

proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 
quanto coletivo. 
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• as ações de promoção de saúde são mais efetivas se a escola, o local de trabalho, 

o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não-governamentais e 
outras instituições estiverem envolvidas. A intersetorialidade neste sentido implica 
envolver no planejamento os diferentes setores que influem na saúde humana: 
entre outros a educação, agricultura, comunicação, tecnologia, esportes, 
saneamento, trabalho, meio ambiente, cultura e assistência social. 

 
• organizar o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais 

complexos e conclusivos, de forma a resolver a necessidade que motivou a procura 
da assistência evitando o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e 
outras seqüelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta 
suficiente e adequado à complexidade do tratamento. Nessa organização sugere-
se: 

a. maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a assistência – 75% a 85% das 
horas contratadas devem ser dedicadas à assistência. De 15% a 25% para 
outras atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas). As 
atividades educativas e preventivas, ao nível coletivo, devem ser 
executadas, preferencialmente pelo pessoal auxiliar. O planejamento, 
supervisão e avaliação implicam participação e responsabilidade do CD; 

b. garantir o atendimento de urgência na atenção básica e assegurar cuidados 
complementares a esses casos em outras unidades de saúde (pronto 
atendimento, pronto socorro e hospital) de acordo com o Plano Diretor de 
Regionalização; 

c. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de 
demanda da realidade local. 

 

•  para assegurar a plena utilização da capacidade instalada da rede de serviços, 
propõe-se o desenvolvimento de políticas de suprimento de instrumentos e material 
de consumo e de conservação, manutenção e reposição dos equipamentos 
odontológicos, de modo a garantir condições adequadas de trabalho. É 
indispensável, neste aspecto, observar estritamente as normas e padrões 
estabelecidos pelo sistema nacional de vigilância sanitária. 

• Parâmetros: os parâmetros para orientar o processo de trabalho devem ser 
discutidos e pactuados entre as coordenações de saúde bucal (nacional e estaduais; 
e estaduais e municipais), com o objetivo de garantir a dignidade no trabalho para 
profissionais e usuários, a qualidade dos serviços prestados e observando as normas 
de biossegurança. 

 
O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República 

deve nortear a mudança progressiva dos serviços, evoluindo de um modelo 

assistencial centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para 

um modelo de atenção integral à saúde, onde haja a incorporação progressiva de 

ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de 

recuperação. 

Para melhor identificar os principais grupos de ações de promoção, de proteção e 

de recuperação da saúde a serem desenvolvidas prioritariamente, é necessário 

conhecer as características do perfil epidemiológico da população, não só em 
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termos de doenças de maior prevalência, como das condições sócio-econômicas da 

comunidade, seus hábitos e estilos de vida e suas necessidades de saúde — sentidas 

ou não —, aí incluídas por extensão a infra-estrutura de serviços disponíveis. 

As ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de 

saúde numa inter-relação permanente com as demais ações da Unidade de Saúde. 

 

– esse grupo de ações pode ser desenvolvido pelo sistema de saúde, articulado com 

outras instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e com a 

população e seus órgãos de representação. Tais ações visam à redução de fatores 

de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes 

incapacidades e doenças. Neste grupo situam-se, também, a identificação e 

difusão de informações sobre os fatores de proteção à saúde. Esse grupo 

compreende um elenco bastante vasto e diversificado de ações de natureza 

eminentemente educativo-preventivas. 

A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que 

transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a 

saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. Significa a construção de 

políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a 

todas as pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de 

acesso à água tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício 

fluoretado e assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos 

apropriados. Ações de promoção da saúde incluem também trabalhar com 

abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção simultâneos tanto para 

doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, 

obesidade, trauma e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável para 

reduzir o consumo de açúcares, abordagem comunitária para aumentar o 

autocuidado com a higiene corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo 

e de redução de acidentes. 

A busca da autonomia dos cidadãos é outro requisito das ações de promoção de 

saúde. A equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para aumentar a 

autonomia e estimular práticas de autocuidado por pacientes, famílias e 

comunidades. Também é recomendável trabalhar numa linha de combate a 

automedicação, medicalização, e dependência excessiva dos profissionais ou 

serviços de saúde. 

As ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no nível individual e /ou 

coletivo. Para as ações que incidem nos dois níveis, deverá garantir-se acesso a 

escovas e pastas fluoretadas. Além disso, os procedimentos coletivos são ações 

educativo- preventivas realizadas no âmbito das unidades de saúde (trabalho da 

equipe de saúde junto aos grupos de idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, 

adolescentes, saúde mental, planejamento familiar e sala de espera), nos 

domicílios, grupos de rua, escolas,creches, associações, clube de mães ou outros 

espaços sociais, oferecidos de forma contínua e compreendem: 
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Entende-se que o acesso à água tratada e fluoretada é fundamental para as 

condições de saúde da população. Assim, viabilizar políticas públicas que garantam 

a implantação da fluoretação das águas, ampliação do programa aos municípios 

com sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de 

acesso ao flúor. Neste sentido, desenvolver ações intersetoriais para ampliar a 

fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se 

continuidade e teores adequados nos termos da lei 6.050 e normas 

complementares, com a criação e/ou desenvolvimento de sistemas de vigilância 

compatíveis. A organização de tais sistemas compete aos órgãos de gestão do SUS. 

Compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo 

saúde-doença incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como 

a possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia. 

A atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto às 

peculiaridades culturais, ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene 

e autocuidado do corpo, considerando que a boca é órgão de absorção de 

nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. 

Os conteúdos de educação em saúde bucal devem ser pedagogicamente 

trabalhados, preferencialmente de forma integrada com as demais áreas. Poderão 

ser desenvolvidos na forma de debates, oficinas de saúde, vídeos, teatro, 

conversas em grupo, cartazes, folhetos e outros meios. Deve-se observar a lei 

federal nº 9394/96, que possibilita a estruturação de conteúdos educativos em 

saúde no âmbito das escolas, sob uma ótica local, com apoio e participação das 

equipes das unidades de saúde. 

Estas atividades podem ser desenvolvidas pelo cirurgião-dentista (CD), técnico em 

higiene dental (THD), auxiliar de consultório dentário (ACD) e agente comunitário 

de saúde (ACS) especialmente durante as visitas domiciliares. As escolas, creches, 

asilos e espaços institucionais são locais preferenciais para este tipo de ação, não 

excluindo qualquer outro espaço onde os profissionais de saúde enquanto 

cuidadores possam exercer atividades que estimulem a reflexão para maior 

consciência sanitária e apropriação da informação necessária ao autocuidado. 

Considerando a importância de que o trabalho do CD não se restrinja apenas a sua 

atuação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à 

clínica, sugere-se cautela no deslocamento freqüente deste profissional, para a 

execução das ações coletivas. Estas devem ser feitas, preferencialmente, pelo 

THD, pelo ACD e pelo ACS. Compete ao CD planejá-las, organizá-las, supervisioná-

las e avaliá-las sendo, em última instância, o responsável técnico-científico por 

tais ações. 

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. 

Mas realizá-la adequadamente requer aprendizado. Uma das possibilidades para 

esse aprendizado é o desenvolvimento de atividades de higiene bucal 

supervisionada (HBS), pelos serviços de saúde, nos mais diferentes espaços sociais. 
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A HBS visa à prevenção da cárie – quando for empregado dentifrício fluoretado – e 

da gengivite, através do controle continuado de placa pelo paciente com 

supervisão profissional, adequando a higienização à motricidade do indivíduo. 

Recomenda-se cautela na definição de técnicas “corretas” e “erradas”, evitando-

se estigmatizações. A HBS deve ser desenvolvida preferencialmente pelos 

profissionais auxiliares da equipe de saúde bucal. Sua finalidade é a busca da 

autonomia com vistas ao autocuidado. 

A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, através da 

utilização de produtos fluorados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz 

fluoretado), em ações coletivas. 

Para instituir a ATF recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica 

(risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A 

utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas 

quais se constate uma ou mais das seguintes situações: 

• exposição à água de abastecimento sem flúor; 

• exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor 
(até 0,54 ppm F); 

• exposição a flúor na água há menos de 5 anos; 

• CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade; 

• menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade; 

Esse grupo de ações envolve o diagnóstico e o tratamento de doenças. 

O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível, assim como o 

tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da 

doença e impedir o surgimento de eventuais incapacidades e danos decorrentes. 

Por isso, os serviços de saúde, especialmente os do nível primário da assistência, 

devem buscar o adequado desempenho dessas duas ações fundamentais de 

recuperação da saúde – diagnóstico e tratamento. 

Em relação ao diagnóstico, destaca-se a inclusão nas rotinas de assistência, de 

métodos que aprimorem a identificação precoce das lesões (biópsias e outros 

exames complementares). 

A identificação precoce das lesões da mucosa bucal deve ser priorizada, 

garantindo-se, na rede assistencial, atendimento integral em todos os pontos de 

atenção à saúde, para acompanhamento e encaminhamento para tratamento nos 

níveis de maior complexidade. 

O tratamento deve priorizar procedimentos conservadores — entendidos como 

todos aqueles executados para manutenção dos elementos dentários — invertendo 

a lógica que leva à mutilação, hoje predominante nos serviços públicos. 
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Na lista de insumos da farmácia da Saúde da Família serão incluídos alguns insumos 

odontológicos estratégicos, com vistas a superar dificuldades freqüentes para sua 

aquisição em muitos municípios — inviabilizando muitas vezes a realização de 

procedimentos elementares da assistência odontológica e comprometendo a 

continuidade de ações coletivas (como é o caso do mercúrio, da limalha de prata, 

da resina fotopolimerizável, do ionômero de vidro e, também, das escovas e pastas 

de dentes, além de outros itens adequados à realidade local de produção de 

serviços odontológicos básicos). 

 

Consistem na recuperação parcial ou total das capacidades perdidas como 

resultado da doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e a sua 

atividade profissional. 

 
À atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das 

necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e 

monitorar a evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a 

reabilitação no período pós-tratamento. Considerando a complexidade dos 

problemas que demandam à rede de atenção básica e a necessidade de buscar-se 

continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados, 

recomenda-se a organização e desenvolvimento de ações de: 

 
• realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer 

bucal, garantindo-se a continuidade da atenção, em todos os níveis de 
complexidade, mediante negociação e pactuação com representantes das três 
esferas de governo. 

• oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais (busca ativa) seja em 
visitas domiciliares ou em momentos de campanhas específicas (por exemplo: 
vacinação de idosos); 

• acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, 
criação de um serviço de referência, garantindo-se o tratamento e reabilitação. 

• Estabelecer parcerias para aprevenção,diagnóstico,tratamento e 
recuperação do câncer bucal com Universidades e outras organizações. 

 
• organizar o -atendimento de acordo com a realidade local. 

• avaliar a situação de risco à saúde bucal na consulta; 

• orientar o usuário para retornar ao serviço e dar continuidade ao tratamento. 

 
Com o objetivo de superar o modelo biomédico de atenção às doenças, propõem-

se duas formas de inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas 

integrais de saúde:  
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1) por linhas de cuidado;  

2) por condição de vida. A primeira prevê o reconhecimento de especificidades 

próprias da idade, podendo ser trabalhada como saúde da criança, saúde do 

adolescente, saúde do adulto e saúde do idoso. Já a proposta de atenção por 

condição de vida compreende a saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores 

de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, dentre outras. Nesse sentido, 

ações de saúde bucal também estarão incluídas nos documentos específicos 

definindo as políticas para a intervenção governamental segundo as linhas de 

cuidado ou condição de vida. 

Para os grupos a seguir destacam-se as seguintes orientações: 

• Grupo de 0 a 5 anos: organizar o ingresso de crianças deste grupo etário no 
sistema, no máximo a partir de 6 meses, aproveitando as campanhas de vacinação, 
consultas clínicas e atividades em espaços sociais. Desenvolver atividades em grupo 
de pais e/ou responsáveis para informações, identificação e encaminhamento das 
crianças de alto risco ou com necessidades para atenção individual, com ampliação 
de procedimentos, incluindo os de ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia 
preventiva. Não se recomenda criar “programas” específicos de saúde bucal para 
esse grupo etário, verticalizados e isolados dos demais programas de saúde. Ao 
contrário, é altamente recomendável que ações de saúde bucal voltadas a esse 
grupo sejam parte de programas integrais de saúde da criança e, assim, 
compartilhadas pela equipe multiprofissional. 

• Grupo de crianças e adolescentes (6-18 anos): a atenção deve ser adaptada à 
situação epidemiológica, identificando e encaminhando os grupos de maior risco 
para atenção curativa individual. Ressalta-se a necessidade de organizar fluxos para 
garantir o atendimento aos adolescentes. 

• Grupo de Gestantes: Considerando que a mãe tem um papel fundamental nos 
padrões de comportamento apreendidos durante a primeira infância, ações 
educativo-preventivas com gestantes qualificam sua saúde e tornam-se 
fundamentais para introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Deve-
se realizar ações coletivas e garantir o atendimento individual. Em trabalho 
conjunto com a equipe de saúde, a gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser 
encaminhada para uma consulta odontológica, que minimamente inclua os 
seguintes atos: 

a. orientação sobre possibilidade de atendimento durante a gestação; 

b. exame de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal; 

c. diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo; 

d. diagnóstico de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de 
tratamento; 

e. orientações sobre hábitos alimentares (ingestão de açúcares) e higiene 
bucal; 

f. em nenhuma hipótese a assistência será compulsória, respeitando-se 
sempre à vontade da gestante, sob pena de gravíssima infração ética. 

• Grupo de adultos: os adultos, em especial os trabalhadores, têm dificuldades no 
acesso às unidades de saúde nos horários de trabalho convencionais destes serviços. 
Estas situações conduzem a um agravamento dos  problemas existentes, 
transformando-os em urgência e motivo de falta ao trabalho, além das 
conseqüentes perdas dentárias. Sugere-se disponibilizar horários de atendimento 
compatíveis às necessidades de atenção a este grupo. 
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Integrar a atenção odontológica aos programas de saúde do trabalhador e 

segurança no trabalho, viabilizando a detecção dos riscos específicos. 

• Grupo de idosos: a saúde bucal representa um fator decisivo para a manutenção 
de uma boa qualidade de vida. Para garantir o acesso, o serviço pode organizar 
grupos de idosos(as)na unidade de saúde e instituições para desenvolver atividades 
de educação e prevenção. Pode igualmente garantir atendimento clínico individual 
do idoso(a) evitando as filas e trâmites burocráticos que dificultem o acesso, com 
reserva de horários e dias específicos para o atendimento. Ao planejar ações para 
este grupo, deve-se levar em conta as disposições legais contidas no Estatuto do 
Idoso. 

Como elemento estratégico para ampliar o acesso à assistência, sugere-se a 

aplicação de tecnologias inovadoras que, a exemplo do tratamento restaurador 

atraumático (ART) e dos procedimentos periodontais de menor complexidade, 

possibilitem abordagens de maior impacto e cobertura. 

 
A assistência odontológica pública no Brasil tem-se restringido quase que 

completamente aos serviços básicos — ainda assim, com grande demanda 

reprimida. Os dados mais recentes indicam que, no âmbito do SUS, os serviços 

odontológicos especializados correspondem a não mais do que 3,5% do total de 

procedimentos clínicos odontológicos. É evidente a baixa capacidade de oferta dos 

serviços de atenção secundária e terciária comprometendo, em consequência, o 

estabelecimento de adequados sistemas de referência e contra-referência em 

saúde bucal na quase totalidade dos sistemas loco-regionais de saúde. A expansão 

da rede assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou, no setor 

odontológico, o crescimento da oferta de serviços de atenção básica. 

Com a expansão do conceito de atenção básica, e o consequente aumento da 

oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, 

investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário 

de atenção. 

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços 

odontológicos especializados, o Ministério da Saúde contribuirá para a implantação 

e/ou melhoria de Centros de Referência de Especialidades Odontológicas (CREO). 

Os CREO serão unidades de referência para as equipes de Saúde Bucal da atenção 

básica e, sempre integrados ao processo de planejamento loco-regional, ofertarão, 

de acordo com a realidade epidemiológica de cada região e município, 

procedimentos clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção 

básica. Entre esses procedimentos incluem-se, dentre outros, tratamentos 

cirúrgicos periodontais, endodontias, dentística de maior complexidade, e 

procedimentos cirúrgicos compatíveis com esse nível de atenção. 

 
Fundamental à organização da atenção básica do SUS, a estratégia de Saúde da 

Família foi criada em 1994 e normatizada pela Norma Operacional Básica do SUS 

de 1996 – NOB/SUS-96, que definiu suas formas de financiamento, incluindo-a no 

Piso da Atenção Básica – PAB. É, pois, uma estratégia do SUS, devendo estar em 
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consonância com seus princípios e diretrizes. O território e a população adscrita, 

o trabalho em equipe e a intersetorialidade constituem eixos fundamentais de sua 

concepção, e as visitas domiciliares, uma de suas principais estratégias, 

objetivando ampliar o acesso aos serviços e criar vínculos com a população. A 

compreensão desses aspectos é fundamental para a discussão do processo de 

trabalho em saúde, dos processos de gestão, de educação permanente/continuada 

e de avaliação de serviços. 

Na estratégia de Saúde da Família, a visita domiciliar é um procedimento rotineiro, 

preferencialmente realizado pelo ACS. A ampliação e qualificação das ações de 

saúde bucal também se fazem através de organização de visitas da equipe de saúde 

bucal às pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, visando à 

identificação dos riscos e propiciando o acompanhamento e tratamento 

necessário. 

Ao apresentar, como característica, uma enorme capilaridade, a estratégia de 

saúde da família é socialmente sensível: suas ações colocam frente a frente 

profissionais e realidade. São espaços pedagógicos em que a prática é o objeto das 

ações e onde muitas situações falam por si, permitindo às equipes um aprendizado 

e uma compreensão absolutamente reais e novos, a cada vez que ocorrem. São 

situações onde o fazer se aproxima da realidade de vida das pessoas e 

possibilitando um espaço privilegiado para o trabalho com os usuários. 

Nestas situações é fundamental que se tenha cuidado com as pessoas: suas 

condições de vida, seus valores e seus hábitos. Há uma história, peculiar, 

envolvendo cada situação. É fundamental ter a consciência das diferenças sociais 

e culturais entre profissionais do serviço e usuários. Diferenças que estão colocadas 

são reais e perfeitamente sentidas pelos interlocutores, seja no atendimento que 

acontece na unidade de saúde, seja no momento de uma visita domiciliar. 

Outro aspecto fundamental desta estratégia diz respeito ao processo de trabalho. 

Ao colocar para a saúde bucal a proposta de sua inserção em uma equipe 

multiprofissional, além de introduzir o “novo”, afronta valores, lugares e poderes 

consolidados pelas práticas dos modelos que o antecederam. Esta situação traz o 

desafio de se trabalhar em equipe. 

Para a Saúde Bucal esta nova forma de se fazer às ações cotidianas representa, ao 

mesmo tempo, um avanço significativo e um grande desafio. Um novo espaço de 

práticas e relações a serem construídas com possibilidades de reorientar o processo 

de trabalho e a própria inserção da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. 

Vislumbra-se uma possibilidade de aumento de cobertura, de efetividade na 

resposta às demandas da população e de alcance de medidas de caráter coletivo. 

As maiores possibilidades de ganhos situam-se nos campos do trabalho em equipe, 

das relações com os usuários e da gestão, implicando uma nova forma de se 

produzir o cuidado em saúde bucal. 

 
Para quem: População de todos os municípios de todas as Unidades de Federação. 

Produto: Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) implantados. 
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Para que serve: os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são 

estabelecimentos de saúde bucal inscritos no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como clínica 

especializada/ambulatório de especialidade que oferece serviços de odontologia 

gratuitos à população e realiza, no mínimo, as seguintes atividades: 

 

O Diagnosticos do câncer de cavidade oral normalmente pode ser feito com exame 

clínico (visual), mas a confirmação depende da biópsia. Esse procedimento, na 

grande maioria das vezes, pode ser feito de forma ambulatorial, alguns exames de 

imagem, como a tomografia computadorizada, também auxiliam no diagnóstico, 

e, principalmente, ajudam na avaliação e extensão do tumor o diagnóstico inicial 

permite tratamento com melhor resultado funcional, visto que tumores 

diagnosticados em estágio mais avançados vão implicar em tratamento mais 

agressivos com maior chance de sequelas. É necessário estar atento a qualquer 

alteração da boca,  desde mudanças na coloração até o surgimento de lesões 

parecidas com uma afta, que não cicatrizem em até 15 dias. Nesses casos, deve se 

procurar logo um especialista. Quando uma lesão suspeita é identificada, a biópsia 

deve ser realizada para avaliação. Se confirmado o câncer, o paciente deve ser 

encaminhado imediatamente para tramento especializado. 

 

 

 

É a Ciência que estuda e trata as doenças do sistema de implantação e suporte dos 

dentes, ela é direcionada para prevenção, diagnóstico e tratamento de condições 

que acometem os tecidos, gengivas, ligamento periodontal e ossos alveolares. 
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• Anamnese 

• Exame clínico periodontal e Exame Radiográfico 

• Preenchimento de Periograma 

•  Estabelecer um diagnóstico Periodontal 

• Realizar o tratamento Periodontal do paciente de acordo com diagnóstico 

• Reavaliação Periodontal 

• Tratamento Periodontal cirúrgico 

• Manutenção Periodontal ou Terapia Periodontal de suporte 

 

As cirúrgias orais menores mais comuns são as extrações de dentes em boca ou 

inclusos (implantados), remoção de restos radiculares, dentes supranumerários, 

cirugia de tecidos moles como as frenectomias (remoção de freios), remoção de 

cistos, drenagens de abcessos, entre outros. 

• Prontuário completo 

• Anamnese 

• Exames de Tecidos moles 

• Odontograma 

• Plano de tratamento e aferição de sinais vitais 

• Radiografia Panôramica validada de 6 meses 

• Tomografias em caso de lesões de tecidos moles e duros, dentes retidos, quando 
houver suspeita de envolvimento de estruturas anatômicas, como, seio maxilar, 
fossa nasal, canal mandibular, forames da maxila e mandibula. 

 

É a especialidade da odontologia responsável pelo estudo da polpa dentária, de 

todo os sistemas de canais radiculares e dos tecidos periapicais, é destinada ao 

diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças que atingem a parte interna do 

dente: Polpa, Raiz e os Tecidos periapicais que envolvem a raiz 

• Elaboração do diagnóstico anamnese 

• Exame físico 

• Exames compementares radiográfico 

 Tratamento propriamente dito: 

• Primeira sessão 

a. preparo para a terapia endodôntica 

b. cirurgia de acesso 
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c. acesso e preparo da entrada do canal 

d. esvaziamento do canal radicular 

e. preparo do canal 

f. irrigação e aspiração 

g. medicação intracanal 

h. obturação – na dependência do caso em questão 

• selamento provisório 

  

  Segunda sessão 

a) avaliação do pós-operatório 

b) preparo para a terapia endodôntica 

c) remoção do curativo 

d) irrigação e aspiração 

e) repassar últimas limas do preparo (ênfase nas substâncias químicas) 
f) irrigação e aspiração 

g) prova do cone 

h) secagem do canal 
i) obturação 

j) cortes dos cones 

k) limpeza da cavidade 

l) selamento final 
m) radiografia final 

 

 

 

  
 

II- Atendimento a portadores de necessidades especiais. 

Odontologia para pacientes com necessidades especiais, é a especialidade que tem 

por objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle dos problemas 

de saúde bucal de pacientes que tenham alguma alteração no seu sistema 

biopsicossocial. 

O atendimento ambulatorial deve ser sempre realizado em conjunto com a família 

e por profissional capacitado, normalmente com especialização em paciente com 

necessidades especiais. O apoio da família é muito importante na conscientização 

da importância da boa saúde bucal para esses paciente. 

Pacientes com necessidades especiais podem ser classificados como pessoas que 

tenham: 

a. Deficiência mental 

b. Deficiência física 

c. Anomalias congênitas (deformações, síndromes) 

d. Distúrbios comportamentais (autismo) 
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e. Trasntorno psiquiátricos 

f. Distúbios sensorias e de comunicação 

Os pacientes enquadrados como portadores de necessidades especiais estão 

mais sujeitos a danos orgânicos, em função das más condições de saúde 

bucal. O vínculo entre o cirurgião-dentista, paciente e familia é fundamental 

para viabilizar o sucesso do tratamento, e a realização da anestesia geral é 

uma ótima alternativa, quando outros métodos forem ineficientes para a 

realização de procedimentos. 

PROTOCOLO: 

Fase 1: Anamnese, avaliação do paciente, solicitação de exames complementares, 

orientação da dieta. 

Fase 2: Diagnóstico, elaboração do plano de tratamento, definição da anestesia e 

tipo de tratamento. 

Fase 3: Tratamento restaurador e preventivo, controle da atividade da doença. 

Fase 4: Observar o equilibrio do processo saúde-doença, manutenção periódica 

preventiva de acordo com necessidade do paciente. 

Fase 5:  Organizar os procedimentos em ordem crescente de complexidade, para 

aqueles que tiveram uma experiências odontológica negativa - iniciar o tratamento 

pelos procedimentos mais simples e atraumáticos, buscando adquirir a confiança 

e cooperação do paciente. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005. 

Antecipa o incentivo financeiro para os Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs) em fase de implantação, e dá outras providências. Brasília, 22 fev. 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006. Define 

a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, 

normas e requisitos para seu credenciamento. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Seção 1, n. 58, 24 mar. 2006, p. 51. 

BRASIL. Ministério da saúde. Portaria nº 600/GM, de 23 de março de 2006. Institui 

o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Seção 1, n. 58, 24 mar. 2006, p. 52. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.464/GM, de 24 de junho de 2011. 

Altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que institui o 

financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. Seção 1, n. 121, 27 jun. 2011, p. 112. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.341, de junho de 2012. Define os 

valores dos incentivos de implantação e de custeio mensal dos Centros de 
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Especialidades Odontológicas – CEO. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Seção 1, n. 126, 2 jul. 2012, p. 74. 

Disponíveis em: www.saude.gov.br/bucal 

4.2 Implantação Do Serviço De Saúde Bucal Na 
Policlínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implantação da odontologia necessita de projeto arquitetonico e estrutural para 

adequação da modalidade CEO I. 

Do projeto 

http://www.saude.gov.br/bucal
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1- A Policlinica disponibiliza a vaga, atravéz de escala mensal para regulação; 

2- Central reguladora, disponibiliza as vagas ofertadas para as macros regiões; 

3- O médico regulador avalia e autoriza a vaga solicitada pelo Município; 

4- O  paciente comparece a Policlinica para o atendimento com data e horário 

agendado. 

O atendimento na Policlinica será de Segunda a Sexta-feira, das 07:00h as 19:00h. 
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 CEO I CEO II 

 
  
Recursos 
humanos 

 

3 ou mais cirurgiões 

dentistas e 1 auxiliar de 

consultório dentário por 

consultório 

odontológico. 

No mínimo recepcionista, 

auxiliar de serviços 

gerais e auxiliar 

administrativo. 

 

 
4 ou mais cirurgiões dentistas 

e 

1 auxiliar de consultório 

dentário por consultório 

odontológico. 

No mínimo recepcionista, 

auxiliar de serviços gerais e 

auxiliar administrativo. 
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Ordem Ação/Descrição Agente Executor 

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
Segue abaixo os títulos dos Procedimentos operacionais padrões exigentes para o 

bom funcionamento do setor _______________: 

 

Segue abaixo os títulos dos Protocolos exigentes para o bom funcionamento 

do______________: 

 
Segue abaixo os títulos dos documentos para o Comitê ou Comissão exigentes para 

o bom funcionamento do setor _______-:.  
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REFERÊNCIAS: 

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE 

INSTITUTO CEM 

Esse Proposta de implantação de serviço de Hemodiálise tem o objetivo de 

apresentar informações sobre implantação, operacionalização do serviço de 

Hemodiálise demonstrando as necessidades, fase de implantação, cronograma e 

resultados esperados para a unidade ambulatorial Policlínica Estadual da Região 

do Entorno – Formosa/GO sob gerenciamento do Instituto CEM e SES/GO.  
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5 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE  

HEMODIÁLISE 

5.1 INTRODUÇÃO  

Quem sofre de insuficiência renal do tipo crônica e possui menos de 10% das 

atividades renais efetivas, terá que recorrer às formas de tratamento de diálise 

que é dividida em duas categorias: diálise peritoneal e hemodiálise, cujo objetivo 

é a substituição parcial ou total das funções renais. Esse processo será realizado 

através da filtragem do sangue baseado no transporte de solutos, íons e 

substâncias, por meio de uma membrana semipermeável, para um líquido, cuja 

composição é cuidadosamente controlada. Infelizmente uma sessão de 

hemodiálise representa somente 15% do trabalho dos rins, e para que o organismo 

consiga eliminar os produtos tóxicos é necessário realizar no mínimo 12 h (doze 

horas) semanais em 3 sessões de 4 h (quatro horas). O paciente estará sob essas 

condições de tratamento até que o mesmo seja contemplado com um transplante 

de rim. (MELO et al.,2000;  CATTAI et al.,2007) 

Pesquisas apontam que nas últimas duas décadas houve um número expressivo de 

inovações tecnológicas introduzidas no campo da hemodiálise. Também questões 

sobre qual membrana ideal a ser utilizada no dialisador, se deve ser empregado 

baixo fluxo ou alto fluxo na membrana durante as sessões, qual a composição 

química, biológica e pureza adequadas para o dialisato, têm sido debatidas ao 

longo desses anos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

portadores da Insuficiência Renal Crônica (IRC) submetidos a essa forma de 

tratamento. Resolvido isto seria possível aumentar a sobrevida do paciente e 

diminuir os efeitos colaterais da hemodiálise. Infelizmente mesmo com o avanço 

das pesquisas, com o monitoramento do volume de sangue para reduzir os 

episódios de hipotensão ou complicações com o sistema cardiovascular, para 

Lameire et al. (2009), ainda faltam evidências tecnológicas que possam tornar isso 

uma realidade. 

5.2 LEIS NORMAS E PORTARIAS 

• Portaria nº 1.675, de 7 de junho de 2018 – Altera a Portaria de Consolidação nº 
3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, 
de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os critérios para a organização, 
funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica – 
DRC no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.Pegar no edital quais as portarias 
de hemodiálise 

• Portaria nº 3.415, de 22 de outubro de 2018 – Altera a Portaria de Consolidação 
nº3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, 
de 28 de setembro de 2017, e a Portaria nº 1.675/GM/MS, de 7 de junho de 2018, 
para dispor sobre os critérios para a organização, funcionamento e financiamento 
do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica – DRC no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

• Resolução - rdc nº 154, de 15 de junho de 2004 
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• RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 11, DE 13 DE MARÇO DE 2014 
 

 

 

Com o objetivo de implementar o serviço próprio de hemodiálise na Unidade 

Policlínica, apresentamos projeto de ampliação dos serviços de saúde 

contemplados à Policlínica com a aquisição de máquinas para Hemodiálise 

Intermitente/convencional e osmose reversa portátil na Unidade. 

O avanço de doenças crônicas, sobretudo do diabetes e da hipertensão, tem 

provocado um aumento no número de pacientes com problemas nos rins. Dados da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que o número de doentes renais no 

Brasil dobrou na última década. Estima-se que 10 milhões de brasileiros sofram de 

alguma disfunção renal. Atualmente, entre 90 mil e 100 mil pessoas passam por 

diálise no país. 

Outro alerta é que mais de 70% dos pacientes que iniciam a diálise descobrem a 

doença quando os rins já estão gravemente comprometidos. O presidente da 

entidade, Daniel Rinaldi, lembrou que os profissionais de saúde da atenção básica 

devem estar atentos aos chamados pacientes de risco – diabéticos, hipertensos, 

idosos e pessoas com casos de doença renal na família. 

Segundo ele, para esses grupos, devem ser prescritos exames simples e de baixo 

custo, como a creatinina (sangue) e a perda de albumina (urina). Caso o resultado 

indique possível doença renal, o paciente deve ser encaminhado para um 

nefrologista. 

O vice-presidente da sociedade médica, Roberto Pecoits, acredita que falta 

comunicação entre os próprios profissionais de saúde. Um dos principais 

problemas, continuou Pecoits, é a ausência de um protocolo de atendimento 

específico para doenças renais a ser adotado pelos médicos, desde a atenção 

primária. 

“Falta uma estruturação da rede. Esse paciente, se acompanhado pelo especialista 

desde o início, pode não precisar de diálise ou de um transplante”, disse. “A 

doença renal crônica não apresenta sinais e sintomas em fase precoce. Os médicos 

precisam estar atentos aos grupos de risco”, completou. 

A doença renal crônica significa uma perda lenta, progressiva e irreversível da 

função dos rins. Até o paciente perder quase metade da capacidade de 

funcionamento dos órgãos, a doença, praticamente, não é percebida. A partir daí, 

começam a surgir os primeiros sintomas, como inchaço, pressão alta e anemia. Os 

principais fatores de risco para uma doença renal são o sobrepeso, o tabagismo e 

idade acima de 50 anos, além da hipertensão arterial, do diabetes e do histórico 

familiar. 

Para que tais fatores de risco sejam combatidos na sua origem, é de primordial 

importância a manutenção do processo de descentralização da gestão federativa 

do setor da saúde, onde a competência específica do estado para planejamento 
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necessita da participação dos demais entes federativos (a União, os Estados e os 

Municípios). É o que a gestão pública chama de “regionalização”.  

Com isso, mais claro identificamos que cabe sempre ao gestor a responsabilidade 

de realizar uma articulação, valorizando o processo de construção do plano de 

saúde, que no âmbito municipal tem sua sustentabilidade no plano de governo do 

Prefeito (governabilidade) e nas necessidades de saúde da população (legitimidade 

social). Fica evidente a necessidade de um plano não cartorial e integrado com as 

demais políticas municipais. 

Como parte integrante das Diretrizes da Política Nacional de Saúde, temos por 

objetivo geral a manutenção da pactuação nacional fundada pelo Governo Federal, 

entre estados, estados e municípios, e entre municípios. Consideramos de suma 

importância esta pactuação no processo de regionalização. O projeto que aqui se 

apresenta prevê seu desenvolvimento pelo período de quatro anos e suas 

programações acontecem em consonância com os planos municipais e estadual, 

servindo-se de objeto permanente de monitoramento e avaliação. 

De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 

CONASEMS, a Regionalização dos Serviços de Saúde é considerada como a 

instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos 

serviços, que visa a cobertura e acesso da população às ações de saúde com 

máxima eficiência institucional e social.  

Desta forma, a implementação dos serviços de hemodiálise na Policlínica Estadual 

da Região Entorno – Formosa,  vem enfatizar ainda mais a regionalização, 

assumindo o objetivo funcional de compor “Regiões de Saúde”, com grau de 

suficiência, expresso na máxima oferta e disponibilidade de ações de saúde para a 

população de um dado território, instrumentalizada por uma rede, articulada e 

integrada. 

 

Analisando-se comparativamente os dados dos censos de 2009, 2013 e 2018, 

observou-se aumento progressivo no número de centros que mantinham programas 

ativos de diálise crônica (594, 658 e 786, respectivamente), caracterizando um 

aumento de 32,3% durante a década. Houve redução na adesão de resposta ao 

censo nos últimos anos, tanto em números percentuais quanto absolutos. Em 2009, 

437 (69,8%) dos centros colaboraram com seus dados, passando a 334 (50,8%) em 

2013 e 288 (36,6%) em 2018. 

Essa redução da adesão foi observada em todas as regiões, mas principalmente na 

região Sul, com 69% de respostas em 2013 e 34%, em 2018. Dessa forma, houve 

redução discreta, mas progressiva, do número de pacientes cujas informações 

contribuíram para os dados do relatório anual: 53.816, 50.961 e 49.215, nos anos 

2009, 2013 e 2018, respectivamente. Na comparação dos extremos, a redução foi 

da ordem de 8,6%. Nesse período, houve aumento progressivo do número de 

pacientes prevalentes em programa de diálise crônica, correspondendo a um 

aumento médio anual de 5.587 pacientes. 
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Com relação ao perfil das clínicas de diálise, avaliando-se os dados de 2009, 2013 

e 2018, mantém- se predominância de clínicas privadas (70-72%), não 

universitárias (86-88%), com aumento da porcentagem de clínicas satélites (48-

52%) e manutenção do SUS como principal fonte pagadora (80% em 2018). 

Observou-se estabilidade tanto na distribuição do número de clínicas por região 

(metade delas localizada na região Sudeste) como na taxa de ocupação (85-86%). 

Comparando- se dados de 2013 e 2018, os centros que responderam ao censo 

informaram sobre a presença de 1.863 nefrologistas que trabalhavam em tais 

clínicas (discreto aumento de 3,2%), mantendo o padrão de concentração na região 

Sudeste, onde se encontram cerca de 50% desses profissionais. Houve redução 

discreta do número médio de pacientes por nefrologista (de 28 para 26), e a região 

Norte, apesar da redução (45 para 33), ainda se mantém como região com maior 

número de pacientes/ nefrologista. Houve aumento no número de clínicas que 

atendem pacientes com insuficiência renal aguda (67% para 75%) e em tratamento 

conservador de doença renal crônica (73% para 84%). Com relação ao tempo de uso 

das máquinas, houve aumento de 12% na frequência de equipamentos com uso 

maior que 6 anos (32 para 44%) em detrimento da redução daqueles com 1-6 anos 

(49% para 47%) e menos de 1 ano (16% para 9%). 

A prevalência global estimada de pacientes em diálise crônica passou de 405  pmp  

em  2009  para 640 pmp em 2018, correspondendo a um aumento absoluto de 58%, 

com  aumento  médio  de  6,4% ao ano. As taxas de prevalência aumentaram 

progressivamente em todas as regiões, exceto na região Sul, que se apresentou 

estável a partir de 2013 (Figura 2). O número estimado de novos pacientes em 

diálise em 2018 foi de 42.546, um aumento de 54,1% em relação a 2009 (Figura 3). 

Houve também um aumento na taxa de incidência estimada, que foi de 204 pmp 

em 2018, 20% superior à observada em 2013. A Tabela 1 traz dados sobre as 

incidências e prevalências estimadas por estado de pacientes em diálise no ano de 

2018. Os  estados  com  maiores taxas de prevalência estimada de pacientes em 

diálise foram  o  Distrito  Federal,  Rondônia  e   Alagoas, com  931,  874  e  865  

pmp  respectivamente,  sendo as menores taxas registradas no  Amazonas,  na 

Paraíba e no Maranhão, com 313, 311 e 276 pmp, respectivamente.  

A hemodiálise continua sendo o método de depuração renal predominante, 

adotado atualmente para 92% dos pacientes com doença renal em estádio terminal 

(DRCT) (aumento de 3% em relação a 2009). Quanto à diálise peritoneal, houve 

redução progressiva da porcentagem de pacientes submetidos ao método, sendo 

de 10,5%,  9,2%  e 7,8%, em 2009, 2013 e 2018, respectivamente. Pela primeira 

vez, observou-se maior porcentagem de pacientes em DP reembolsados pelo SUS 

em relação aos convênios (7,8% vs. 7,0%, respectivamente). Nesse tipo de terapia, 

mantém-se o predomínio de Diálise Peritoneal Automatizada, que corresponde a 

5,7-5,8% do total dos pacientes, seguida por Diálise Peritoneal  Ambulatorial  

Contínua  (DPAC)  (1,9%). 

Já em se tratando do Estado de Goiás, no Serviço de Transplantes Renais do 

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG registrou-se, no primeiro trimestre de 2018, 

um crescimento de 100% no número de transplantes renais realizados na unidade. 

O comparativo é em relação ao mesmo período do ano passado. Dos 37 transplantes 

realizados em todo o Estado de Goiás no primeiro trimestre, 31 foram no HGG. 
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No último levantamento, até agosto de 2018, a unidade registrou um total de 92 

transplantes renais. E neste ano, no dia 19 de julho, realizou o primeiro transplante 

de fígado do Estado, lançando o Serviço de Transplantes Hepáticos do HGG. 

Felizmente, Goiás está na contramão dos índices gerais do país. Segundo o Registro 

Brasileiro de Transplantes, o Brasil registrou uma queda de 10% no número de 

transplantes renais no primeiro trimestre de 2018, quando comparado ao mesmo 

período de 2017. Goiás e outros quatro estados (Paraná, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco e Ceará) apresentaram o aumento. 

Tais dados trazem a certeza que a regionalização da saúde no Estado, 

proporcionando o acesso geral  e irrestrito às unidades de saúde foi acertada e o 

trabalho multidisciplinar desenvolvido nas instituições devem continuar. 

O fato é que a prevalência de doenças renais crônicas vem crescendo na maioria 

dos países, consequentemente também existe um aumento de internações e 

consumo de recursos financeiros. O SUS tem um papel importante no atendimento 

ao paciente com doenças renais, e, atualmente, é o responsável pelo 

financiamento de 90% dos tratamentos de pacientes que se encontram em terapia 

renal substitutiva – como a diálise, que inclui a hemodiálise e diálise peritoneal. 

Evolução da prevalência estimada de pacientes em diálise por região geográfica no 

Brasil, 2009-2018 (por milhão da população): 

 

Incidência anual estimada de pacientes em diálise: 
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Nota: (*estimativa não realizada por falta de dados suficientes). 

Distribuição de pacientes em diálise de acordo com doença de base, entre 2009-

2018. 

Prevalência de pacientes com sorologia positiva para vírus da Hepatite B, C e HIV. 

Distribuição dos acessos vasculares para hemodiálise entre 2013-2018. 

 

 Percentual de pacientes em uso de medicações para tratamento de doença renal 

crônica em estádio terminal. 
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Qualidade de vida do usuário SUS 

Pessoas acometidas pela insuficiência renal crônica têm sua qualidade de vida 

diminuída em razão do tratamento hemodialítico a que são submetidas. Essas 

alterações podem ser mais ou menos intensas, dependendo das estratégias de 

enfrentamento que elas usam para lidar com os efeitos do tratamento. 

A qualidade de vida (QV) tem sido caracterizada como um conceito 

multidimensional, em que os pesquisadores têm concordado sobre a importância 

de incluir aspectos físicos, como a capacidade funcional, as interações sociais, o 

comportamento afetivo e emocional e a saúde mental; aliando assim os diversos 

aspectos da vida humana. Além disso, também estão de acordo com o fato de que 

apenas o indivíduo pode avaliar ou qualificar sua vida (Santos & Pontes, 2007; 

Cordeiro et al., 2009). 

Na área da saúde, ao nos referirmos aos aspectos ligados à doença e/ou 

tratamentos, a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) caracterizaria o 

modo como a percepção individual é influenciada pelos aspectos relacionados ao 

contexto de saúde-doença (Kusumota et al., 2008). Especificamente na IRC, o 

tratamento hemodialítico além de aumentar a longevidade e reduzir a morbidade, 

teria também o objetivo de melhorar a QVRS dos pacientes (Barbosa, Júnior & 

Bastos, 2007). Reconhecendo isto, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos e a 

National Kidney Foundation, por meio do Kidney Disease Outcome Quality Initiative 

(K/DOQI, 2002) recomendam a realização de avaliações sistemáticas de escores de 

QVRS destes pacientes, utilizando instrumentos de pesquisa padronizados, válidos 

e confiáveis, como um dos parâmetros de adequação do tratamento. 

A HD enquanto fonte de estresse é responsável pela necessidade de adaptação e 

elaboração de estratégias de enfrentamento para a situação. Coping ou 

enfrentamento refere-se a um conjunto de estratégias cognitivas e 

comportamentais utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de enfrentar situações 

estressantes (Panzini & Bandeira, 2007; Valcanti, 2012). 

O enfrentamento focalizado na emoção teria como função principal a regulação da 

resposta emocional causada pelo problema/estressor com o qual a pessoa se 

defronta, o que pode representar atitudes de afastamento ou paliativas em relação 

à fonte de estresse, como negação ou esquiva (Seidl et al., 2001). Os autores ainda 

ressaltam que essas estratégias não são necessariamente excludentes, pois 

diferentes estratégias de enfrentamento podem ser utilizadas simultaneamente 

para lidar com determinada situação estressora. 

Na Tabela 1 estão descritos os escores médios de qualidade de vida. 
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As estatísticas descritivas da Escala de Modos de Enfrentamento do Problema – 

EMEP podem ser observadas na Tabela 2. 

 

A hemodialise na polic sera consolidada 

 

A insuficiência renal crônica é uma doença progressiva e irreversível dos rins. É 

causada por uma lesão provocada habitualmente por anos de agressão continua 
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aos rins, como nos casos de pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial 

ou Glomerulonefrites. 

A Terapia de substituição renal ou terapia renal substitutiva (TRS) é um termo 

usado para abranger os tratamentos para a insuficiência renal. Ela inclui: 

hemodiálise, diálise peritoneal, hemofiltração e transplante renal. 

A TRS a ser implantada na Policlínica deverá contar com atendimento técnico 

especializado em todas as áreas de saúde e apoio diagnostico. Além do acesso ao 

diagnóstico precoce, e ao tratamento conservador, retardando a inserção do 

indivíduo na TRS, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente Renal 

Crônico. 

Diálise Peritoneal 

Trata-se de uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre 

dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como 

substituto da função renal. Esse filtro é denominado peritônio. É uma 

membrana porosa e semipermeável, que reveste os principais órgãos 

abdominais. O espaço entre esses órgãos é a cavidade peritoneal. Um 

líquido de diálise é colocado na cavidade e drenado, através de um cateter 

(tubo flexível biocompatível). 

O cateter é permanente e indolor, implantado por meio de uma pequena 

cirurgia no abdômen. A solução de diálise é infundida e permanece por um 

determinado tempo na cavidade peritoneal, e depois drenada. A solução 

entra em contato com o sangue e isso permite que as substâncias que estão 

acumuladas no sangue como ureia, creatinina e potássio sejam removidas, 

bem como o excesso de líquido que não está sendo eliminado pelo rim. 

 
FONTE: http://www.manualmerck.net/images/p_628.gif 

Hemodiálise 

Se refere ao procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra 

o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode 

fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à 

saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a 

http://www.manualmerck.net/images/p_628.gif
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pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias 

como sódio, potássio, uréia e creatinina. 

As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas 

especializadas ou hospitais. 

 

Uma fístula arteriovenosa (FAV), que pode ser feita com as próprias 

veias do indivíduo ou com materiais sintéticos. É preparada por uma 

pequena cirurgia no braço ou perna. É realizada uma ligação entre 

uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar 

a veia mais grossa e resistente, para que as punções com as agulhas 

de hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia é feita 

por um cirurgião vascular e com anestesia local. O ideal é que a fístula 

seja feita de preferência 2 a 3 meses antes de se começar a fazer 

hemodiálise. 

 
FONTE: http://www.manualmerck.net/?id=149&cn=2106 

Tratamento Conservador 

O tratamento conservador consiste em todas as medidas clínicas 

(remédios, modificações na dieta e estilo de vida) que podem ser 

utilizadas para retardar 

a piora da função renal, reduzir os sintomas e prevenir complicações 

ligadas à doença renal crônica. Apesar dessas medidas, a doença renal 

http://www.manualmerck.net/?id=149&cn=2106
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crônica é progressiva e irreversível até o momento. Porém, com o 

tratamento conservador é possível reduzir a velocidade desta 

progressão ou estabilizar a doença. 

Esse tratamento é iniciado no momento do diagnóstico da doença 

renal crônica e mantido a longo prazo, tendo um impacto positivo na 

sobrevida e na qualidade de vida desses pacientes. Quanto mais 

precoce começar o tratamento conservador maiores chances para 

preservar a função dos rins por mais tempo. 

Quando a doença renal crônica progride até estágios avançados apesar 

do tratamento conservador, o paciente é preparado da melhor forma 

possível para o tratamento de diálise ou transplante (consultar 

informações sobre hemodiálise, diálise peritoneal e transplante 

renal). 

Algumas dessas medidas serão usadas em todos os pacientes, 

enquanto outras só serão usadas em casos especiais, por isso a 

avaliação pelo médico nefrologista é essencial para definir quais as 

recomendações devem ser feitas em cada paciente. Tentaremos listar 

aqui as principais estratégias usadas no tratamento conservador: 

Controle adequado da pressão arterial: essa é uma medida 

fundamental para retardar a progressão da doença renal crônica. O 

ideal geralmente é que a pressão seja mantida abaixo de 130 x 80 

mmHg. A restrição de sal (sódio) é muito importante, para isso evitar 

utilizar temperos prontos, alimentos enlatados, sucos em pó, salames, 

queijos. 

Controle adequado da glicemia: para os pacientes diabéticos esse é 

um passo fundamental nessa etapa do tratamento, sendo 

recomendado de forma geral manter a hemoglobina glicada (HbA1c) 

menor que 7% e a glicemia de jejum abaixo de 140 mg/dl. Uma dieta 

adequada com redução de carboidratos (massas, batata, arroz), 

preferindo alimentos integrais. 

Interrupção do tabagismo: atualmente existem várias formas de 

tratamento para parar de fumar, incluindo tratamento psicológico e 

medicamentos. Parar de fumar traz benefícios não só para os rins, mas 

também para o sistema cardiocirculatório. 

Tratamento da dislipidemia: reduzir os níveis de colesterol apresenta 

benefícios no tratamento desses pacientes, não só para os rins, mas 

também para o sistema cardiocirculatório. Evitar frituras, molhos e 

carnes gordurosos. 

Uso de remédios que diminuam a perda de proteínas pelos rins 

(proteinúria): a proteinúria significa que os rins têm alguma lesão, 

então reduzir a perda de proteínas é fundamental para desacelerar a 

progressão da doença renal crônica. Há vários remédios disponíveis 

hoje que auxiliam na redução da perda de proteína na urina. O 
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remédio ideal e a dose a ser utilizada serão definidos pelo médico 

nefrologista. 

Uso de medicações que melhorem os sintomas: no caso de inchaço, 

por exemplo, podem ser usados a restrição de sal e diuréticos 

(remédios que aumentam a produção de urina) prescritos pelo 

médico. Porém estes medicamentos só devem ser alterados pelo seu 

médico nefrologista, pois podem piorar a função renal se mal 

utilizados. 

Tratamento da anemia: anemia é diminuição da quantidade de 

glóbulos vermelhos no sangue. Os glóbulos vermelhos (hemácias) são 

responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as células do 

nosso corpo. Quando o paciente tem anemia, dependendo da 

gravidade, ele pode sentir desânimo, falta de apetite, fraqueza nas 

pernas, sonolência, falta de ar quando caminha, etc. 

Será fundamental a avaliação pelo médico da intensidade da anemia, 

dos estoques de ferro e de alguns hormônios; é comum que pacientes 

com doença renal crônica tenham insuficiência de eritropoetina 

(hormônio produzido pelos rins, importante para a produção dos 

glóbulos vermelhos); às vezes é necessária a reposição desse hormônio 

e também dos estoques de ferro. A reposição de eritropoetina, na 

maioria das vezes, é feita por via subcutânea, conforme a prescrição 

do médico. 

Tratamento dos distúrbios ósseos e minerais associados à doença renal 

crônica: é comum ocorrer uma queda dos níveis de cálcio, de vitamina 

D e/ou um aumento  do fósforo e do hormônio produzido pelas 

glândulas paratireoideanas (paratormônio-PTH). Para cada uma dessas 

combinações existe um tratamento específico a ser instituído. 

Para que o nosso organismo funcione corretamente, o cálcio deve 

estar presente, ele é importante para a formação do osso, mas 

também é muito importante para que ocorra a contração de qualquer 

musculatura do nosso corpo, inclusive a do coração. Infelizmente, ele 

só é absorvido no nosso intestino se lá também estiver presente a 

vitamina D ativa (calcitriol). Como a formação da vitamina D ativa 

ocorre nos rins, os pacientes que têm insuficiência renal podem ter 

cálcio baixo no sangue. 

O excesso de fósforo é eliminado por meio dos rins, portanto, no 

paciente que tem insuficiência renal, ele tende a se acumular no 

sangue. O fósforo alto no sangue causa prurido (coceira) e estimula a 

produção do paratormônio (PTH). Seu nefrologista pode receitar um 

quelante de fósforo, medicação que deve ser utilizada juntamente 

com as refeições que têm alimentos ricos em fósforo. A medicação vai 

grudar em parte do fósforo presente na comida e fazer com que ele 
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seja eliminado junto com as fezes. Talvez você precise fazer uma 

dieta com redução de fósforo. 

O hiperparatireoidismo é a doença que ocorre devido ao estímulo 

contínuo das paratireoides pelo cálcio baixo e fósforo alto. As 

glândulas paratireoides crescem para aumentar a produção. Os níveis 

altos do PTH no sangue levam a uma inflamação e destruição 

progressiva dos ossos. 

Tratamento da acidose no sangue: acidose é a condição de acidez que 

se desenvolve no sangue porque os rins não conseguem colocar para 

fora o excesso de ácido que se forma continuamente com o 

funcionamento do nosso organismo. Às vezes, é necessário o uso do 

bicarbonato de sódio para ajudar a corrigir esta situação. A acidose 

pode contribuir para o aumento do potássio no sangue. 

Tratamento do aumento do potássio no sangue (hipercalemia): o 

potássio é um mineral que tem como fontes principais as frutas e os 

vegetais. No paciente que tem Insuficiência renal, ele tende a se 

acumular no sangue, pois o rim deixa de eliminá-lo. Quando os níveis 

de potássio no sangue ficam muito altos, pode ocorrer fraqueza 

muscular intensa, arritmias e até parada cardíaca. 

A principal forma de tratamento é através da dieta, evitando 

alimentos ricos em potássio como abacate, banana-nanica, banana-

prata, figo, laranja, maracujá, melão, tangerina, uva, mamão, 

goiaba, kiwi, feijão, chocolate, extrato de tomate. Outras formas de 

ajudar no tratamento é uso de quelante de potássio (Sorcal). A 

medicação vai grudar em parte do potássio presente na comida e fazer 

com que ele seja eliminado junto com as fezes. Mas seu médico poderá 

lhe informar melhor o nível do seu potássio e qual dieta ou medicação 

utilizar; 

Dieta adequada: não existe uma dieta única para todos os pacientes. 

Cada paciente deverá ser avaliado de forma individual e ter sua dieta 

elaborada com o auxílio de um nutricionista. Em geral, a restrição 

alimentar aumenta na medida em que a doença progride e na medida 

em que medicamentos não são capazes de manter os níveis de 

potássio, fósforo e ácidos dentro do desejado. 

De uma forma geral, será recomendada uma dieta com restrição de 

sal (em torno de 3,0 gramas por dia); nas fases mais avançadas da 

doença, poderá ser necessária a restrição de água (dependendo se o 

paciente persiste com inchaço, apesar da restrição do sal e do uso de 

diuréticos), restrição de alimentos que contenham muito potássio 

e/ou fósforo (leite, carnes, refrigerantes a base de cola). Atenção 

especial deve ser dada ao consumo de proteínas, pois a quantidade e 

o tipo de proteína a ser ingerida variam com a fase da doença renal e 

a causa da mesma. 
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É comum que os pacientes e familiares interpretem estas restrições 

de maneira bastante severa, ou mesmo como uma punição, já que 

esse tipo de aconselhamento muda o estilo de vida do paciente. 

Porém, a restrição exagerada pode resultar em desnutrição, o que é 

prejudicial para o paciente.  

Por outro lado, não aderir às recomendações da dieta levará a 

complicações e prejuízo para o paciente. Cada caso é um caso, e as 

modificações da dieta dependem da fase da doença que o paciente se 

encontra. O médico e o nutricionista são os profissionais que vão 

ajudar o paciente a encontrar a melhor solução para cada caso. 

Preparo do paciente para terapia de diálise ou transplante: essa fase 

do tratamento inicia-se quando o paciente apresenta em torno de 20% 

da sua função renal e depende da velocidade com que a sua doença 

progride; à medida que a função renal se aproxima de 15% é 

fundamental preparar o paciente para o tratamento de substituição 

da função renal (diálise ou transplante). A realização desses 

procedimentos permitirá que o paciente tenha menos complicações 

quando for iniciar a diálise ou submeter-se ao transplante de rim. 

A Equipe Técnica da SAIS/SES participará em conjunto com a equipe técnica 

do INSTITUTO CEM para elaborar e organizar o protocolo da Clínica de 

Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal) para que a mesma 
ofereça o melhor serviço de saúde para a população da Região de Saúde. 

 

O INSTITUTO CEM disponibilizará pelo menos 2 (dois) veículos automotores tipo 

micro-ônibus, devidamente “plotados” com os dizeres e logomarca da Policlínica, 

na versão rodoviária, com elevador rodoviário (DPM – Dispositivo Móvel de 

Poltrona), com no mínimo 28 (vinte e oito) poltronas, equipados com ar-

condicionado e rede wifi, que circularão pelas cidades da macrorregião e levarão 

os pacientes até a POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA para as Sessões de 

Tratamento em Hemodiálise. 

Os roteiros dos veículos deverão ser planejados conforme a demanda da região de 

saúde, e devem seguir as orientações das Equipes Técnicas da SES, esta equipe será 

a responsável por elaborar e organizar o protocolo clínico de utilização dos micro-

ônibus e a mesma disponibilizará para o INSTITUTO CEM. 
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A Policlínica Estadual realiza apenas o atendimento especializado 

ambulatorial, sendo os atendimentos de urgência e emergência prestados 

em outros pontos da rede de saúde como as Unidades Básicas e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs). 

Para tanto a rede do complexo regulador do Estado de Goiás 

disponibiliza um hospital de retaguarda para os casos de urgência e 

emergência. No caso da macro região da Policlínica Estadual da Região 

do Entorno – Formosa, contará com o suporte do Hospital Estadual de 

Formosa Dr. César Saad Fayad situado na Av. Maestro João Luiz do 

Espírito Santo, S/n - Parque Laguna II, Formosa - GO, 73814-025.  
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Mesmo assim, os profissionais da Policlínica Estadual estarão preparados 

para lidar com as eventuais situações de urgência/emergência que ocorram 

nas suas dependências. Nestes casos, 

conforme a gravidade, será acionado o 

serviço de UTI MÓVEL que estará à 

disposição na Policlínica para atender 

qualquer urgência/emergência para 

suporte e transferência. Todas as 

medidas de estabilização 

clínica/hemodinâmica necessária devem 

ser realizadas até a remoção do paciente, 

os profissionais registrarão no sistema de 

informação estes atendimentos com o 

maior detalhamento possível. 
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A Policlínica Estadual manterá um carrinho de emergência, com elenco de 

medicamentos e quantitativos definidos pelas portarias vigentes da Assistência 

Farmacêutica, em conjunto com a Comissão Permanente de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), sendo que o controle de estoque deve ser realizado 

periodicamente. 

                          

5.3 FASES DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
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Conforme visita técnica realizada em 

09/09/2021 pela Diretoria do Instituto Cem às 

instalações da Unidade da Policlínica Estadual 

da Região Entorno, em Formosa, identificou-se 

que no local não há qualquer estrutura predial, 

física ou operacional além de alguns 

equipamentos para implantação da 

hemodiálise.  

 

Diante da total ausência de estrutura predial, física e operacional, extremamente 

necessárias para que a implantação do serviço de hemodiálise se instaure, será 

realizada uma pequena reforma e/ou construção na estrutura atual, sem que 

interrompa o curso normal dos atendimento da policlínica ou que afete aos demais 

serviços ofertados.  

Para a devida adequação do espaço atual de forma que atenda as exigências 

normativas, segue abaixo a relação dos espaços que deverão se disponibilizados na 

área destinada aos serviços de hemodiálise: 
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2 Ligação entre uma artéria e uma veia, feita através de uma 

pequena cirurgia, que altera o fluxo do sangue, deixando a veia 

mais larga e com as paredes mais fortes e resistentes, 

permitindo então um fluxo de sangue rápido e a realização de 

várias punções. 

LEGENDA 

HF = Água fria 

HQ = Água quente FV = Vapor 

FG = Gás combustível FO = Oxigênio 

FN = Óxido nitroso FV C = Vácuo clínico 

FV L = Vácuo de limpeza 

FA M = Ar comprimido medicinal FA I   = Ar comprimido industrial AC = Ar 

condicionado 

CD = Coleta e afastamento de efluentes diferenciados EE = Elétrica de 

emergência 

ED = Elétrica diferenciada E = Exaustão 

ADE = A depender dos equipamentos utilizados 

Com isso, entre os reparos necessários para a devida adequação serão realizadas 

as seguintes alterações: 
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Para que a implantação aconteça sem que se prejudique o andamento das demais 

atividades da policlínica, seguiremos um detalhado cronograma, desde a 

autorização da SES até a conclusão e abertura dos serviços, como se pode ver no 

Cronograma a seguir: 

 

PROJETO HEMODIÁLISE 

ITEM O.S SES 

1. PROJETO P/ 20 CADEIRAS   

1
. 

A
R

Q
U

IT
E

T
U

R
A

 

A 

CEM - PORTARIA INVESTIMENTO SOLICITANTDO 

INVESTIMENTO PARA PRODUÇÃO DO PROJETO 

ARQUITETONICO (PROJETO PARA 20 CADEIRAS) 

  

B 

PROJETO ARQUITETÔNICO   

PROJETO ARQUITETONICO (EM ANDAMENTO) 

I - PROTOCOLO DO PROJETO NA  VIGILANCIA 

SANITARIA - 21/09/2021 

DEVIDO FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DE USO 

SOLO, DIVERGENCIA DE CNPJ DA POLICLINICA, 

ENDEREÇO .. HOUVE ATRASO PARA PROTOCOLO 

SER ACEITO. 

  

II-PAGAMENTO DAS ARTS    

III -AGUARDANDO APROVAÇÃO VIGILÂNCIA - 

SEM PREVISÃO 
  

IV- PRODUÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETOS 

COMPLEMENTARES - 15 DIAS 
  

V- ENCAMINHADO APROVAÇÃO   

VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA -15 DIAS   
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VII - APROVAÇÃO PLANILHA E PROJETO PELA 

GEAM - +- 60 DIAS (EM POSSE FORAM 90 DIAS) 
  

C FASE 1 - REFORMA INICIAL PARA 8 CADEIRAS   

2
. 

M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

 P
R

E
D

IA
L 2. MANUTENÇÃO PREDIAL   

A. 

PREDIAL 

1ª Revisão Geral da Obra   

2ª Revisão de Ajustes Finais   

Ar Condicionado na Sala Vermelha   

Conclusão da Revisão   

B. 

LIMPEZA 
Limpeza Geral   

E
. C

LÍ
N

IC
A

 

3.  EQUIPAMENTOS   

A. 

EMPENHO 
Relação de Equipamentos    

B. 

COTAÇÃO 
Relação dos Forencedores e Previsão de Entrega   

C CADEIRAS / MACAS (08/20)   

D APARELHO DE OSMOSE   

IN
SU

M
O

S 4. INSUMOS   

A Montagem Carrinhos de Emergências    

B Materiais medicos hospitlares   
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E
Q

U
IP

E
 

5. CONTRATAÇÃO   

A 
PROCESSO SELETIVO: chamamento para 

contratação 
  

B Equipe: 1psico+nutri+A.Soc 
  

C Treinamento MV 
  

D Capacitação 
  

E  Empresa Médica - Hemodiálise   

R
E

G
U

LA
Ç

Ã
O

 6. REGULAÇÃO   

A Disponibilização de vagas   

B 
Reunião de CIR/Demanda/Análise de Paciente/ 

Inicio 1ª consulta Incício do tratamento 
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

7. OPERACIONAL   

A Transporte   

B ALUGUEL DE PC   

C 
T.I:  Redes, cabemaneto, instalação de pcs, 

instalação de softwares, impressora 
  

D Móveis de Escritório   

F 
Testar os Equipamentos 

  

G 
Uniformes 
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H 
Jaleco  

  

I Nutrição   

J 
Ficha numerada de atendimento 

  

K 
TV (instalação) 

  

L 
Cadastro CNES 

  

M 
 Coordenadora (o) RT 

  

N 
Cilindro de oxigênio   

O 
Impressora   

P 
Kit de tubos para intubação (Laringoscópio)   

Q Palete preto   

R 
Placa de Identificação de Porta - "Sala de 

Emergência"   

S 
Placa de Identificação de Porta - "Sala de 

Hemodiálise"   

T 
Placa de identificação do setor para a entrada 

(HEMODIÁLISE)   

As etapas acima serão agendadas de acordo com as previsões estabelecidas e 

transportadas para o resumo do Cronograma de Atividades (abaixo):  

Quadro-Resumo do Cronograma de 

Atividades 
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Para execução das atividades programadas, todos os profissionais 

envolvidos no projeto adotarão como gerenciador de atividades 

individuais e coletivas, o aplicativo de produtividade TRELLO 

(mundialmente conhecido e utilizado), conforme quadro ilustrativo 

abaixo: 

 

 

 

Considerando a necessidade da Região do Entorno – Formosa, vimos apresentar à 

SES/GO, projeto para implantação dos serviços de Hemodiálise, incluindo as 

adequações na estrutura física, com cronograma de aplicação e estimativa do 

orçamento discriminada para o investimento e custeio, para que seja analisada e 

homologada por meio de Termo Aditivo ao contrato, no prazo de 01 (um) mês após 

a assinatura do contrato de gestão. 

Ressaltamos, desde já que os projetos seguirão as portarias e RDCs vigentes e 

específicas para cada serviço, os quais, após aprovação pela SES/GO, serão 

repassados para o INSTITUTO CEM, para adequação da estrutura física e aquisição 

dos equipamentos necessários. Os investimentos serão definidos em procedimento 

específico, onde será pormenorizada a necessidade, demonstrada a 

compatibilidade do preço ao praticado no mercado, detalhado o valor e o 

cronograma de repasse para a implantação de um clínica com capacidade de 

atendimento para 20 pacientes. 

Segue abaixo um breve crocri ilustrativo de como ficará a estrutura após a 

implantação. 
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As solicitações do tratamento especializadas e de serviços de Hemodiálise da 

Policlínica serão realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde municipais (UBS) da 

macrorregião que a policlínica está inserida ou de acordo com a pactuação 

regional. O agendamento será feito pelo Complexo Regulador Estadual (CRE). A 

marcação de consultas e de exames se dará por meio de um sistema informatizado 

– “online”, facilitando o melhor agendamento de dia e horário para o paciente. 

Propõe-se que o paciente seja encaminhado com uma guia de referência com as 

informações necessárias para avaliação. 

 

Para tal atendimento, o funcionamento deverá ser de segunda a sábado das 7h00 

as 19h00, com equipe multiprofissional composta por: 1 (um) médico nefrologista 

RT e 1 (um) médico nefrologista plantonista, 1 (um) assistente social, 1 (um) 

nutricionista e 1 (um) psicólogo, 1 (um) enfermeiro para 35 (trinta e cinco) 

pacientes por turno e 1 ((um) técnico de enfermagem para 4 (quatro) pacientes. 

Deverão ser ofertados os tratamentos por Hemodialise – HD e Dialise Peritoneal – 

DP, Tratamento Convencional Pre Dialítico e Tratamento Não-Dialítico. 

Considerando o atendimento em seis dias da semana, a Policlínica disporá de dois 

turnos com capacidade de 20 pacientes por turno a cada três dias intercalados, 

sendo: 

 

Turno: Segund
a 

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Matutino 
(07h00 às 
13h00) 

10 
Pacientes 

I 

10 
Paciente

s III 

10 
Paciente

s I 

10 
Paciente

s III 

10 
Paciente

s I 

10 
Paciente

s III 

Vespertin
o (13h00 
às 19h00) 

10 
Pacientes 

II 

10 
Paciente

s IV 

10 
Paciente

s II 

10 
Paciente

s IV 

10 
Paciente

s II 

10 
Paciente

s IV 

Total por Dia     :   20      20    20  20          20

        20 

Total por Semana: 120 

Capacidade 20 pacientes por turno 
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Objetivo 

Para viabilização da implantação da Hemodiálise na Policlínica, se faz necessário a 

Contratação de empresa especializada para Elaboração de PROJETO DE 

ARQUITETURA LEGAL e COMPLEMENTARES – POLICLÍNICA REGIONAL DE 

FORMOSA, com área a construir de 490,31m2 e área de Intervenção igual a 

1.137,46m2, para inclusão da Unidade de Hemodiálise, Unidade de Odontologia (CEO 

1) e adequação na CME/Audiometria. 

Justificativa 

Contratação de serviços de engenharia que visam atender a execução de obra para 

implantação da Hemodiálise na Policlínica Regional de Quirinópolis, em atendimento 

atenção ao Contrato de Gestão nº 001/2021 – SES/GO e Portaria nº 426/2021 - SES 

normas para solicitação de repasse de recursos financeiros às Organizações Sociais 

de Saúde a título de investimento. 

O Contrato de Gestão dispõe que a Policlínica Regional é uma Unidade Especializada 

de Apoio Diagnóstico e orientação terapêutica, com serviços de diversas 

especialidades, com suporte para realização de exames gráficos e de imagem com 

fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos.  

A Odontologia e Hemodiálise são serviços a serem ofertados na unidade 

especializada, o que no projeto inicial da unidade não contempla o serviço de 

hemodiálise e odontologia, mas, fazem parte da decisão da atual gestão e do Poder 

Executivo, por terem identificado a necessidade de regionalizar e interiorizar este 

serviço para atender a população da região. 

O Contrato de Gestão nº 065/2020 – SES/GO, CLAUSULA SETIMA  - DOS 

RECURSOS FINANCEIROS, prevê repassar recursos ao INSTITUTO CEM a título de 

investimento, para ampliação de estruturas físicas já existentes e aquisição de bens 

móveis complementares de qualquer natureza que se fizerem necessários à prestação 

dos serviços públicos objeto do Contrato de Gestão, Cláusula Sétima e  Anexo 

Técnico I do Contrato de Gestão nº 01/2021 – SES/GO, onde as características do 

serviços contratados, item 2.14, determina que o INSTITUTO CEM deverá apresentar 

à SES/GO o Projeto para implantação dos serviços de Hemodiálise, incluindo as 

adequações na estrutura física para o investimento e custeio à ser analisado pela 

SES. 

Portanto, justifica-se a presente solicitação visando atender a implantação do setor de 

Hemodiálise na Policlínica Regional, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 

000/2021 – SES/GO e Portaria nº 426/2020 - SES para solicitação de repasse de 

recursos financeiros às Organizações Sociais de Saúde a título de investimento. 

ESPECIFICAÇÃO 

O Instituto CEM, objetivando a contratação de empresa especializada em projetos 

de arquitetura legal e executivo, projetos complementares (hidrossanitário, combate 
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a incêndio, elétrico/cabeamento e spda, luminotécnico, climatização e exaustão, 

gases medicinais, estrutura e fundação, tratamento de osmose reversa duplo passo, 

comunicação e sinalização, urbanização e paisagismo, planilha orçamentária, 

levantamento planiatimétrico), com o objetivo de implantar: a 20 (vinte) cadeiras 

destinadas à Hemodiálise; Unidade de Odontologia Tipo CEO I; e adequação na 

CME/Audiometria na Policlínica Regional de Quirinópolis em cumprimento e 

observância ao Contrato de Gestão, firmado entre o Instituto CEM e o ESTADO DE 

GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 

Apresentar Projeto de Arquitetura Legal e projetos complementares para destinados 

a hemodiálise com capacidade para 20 (vinte) cadeiras de hemodiálise, Unidade de 

Odontologia (CEO 1) e adequação na CME/Audiometria na Policlínica Regional que 

deverão ser submetidos à aprovação pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás 

- SES, Vigilância Sanitária, Bombeiros e demais órgãos de controle e fiscalização. 

Projetos a serem realizados: 

1- PROJETO DE ARQUITETURA LEGAL E EXECUTIVO  

2- PROJETO HIDROSSANITÁRIO  

3- PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  

4- PROJETO ELÉTRICO/CABEAMENTO E SPDA  

5- PROJETO LUMINOTÉCNICO  

6- PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO  

7- PROJETO DE GASES MEDICINAIS  

8- PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDAÇÃO  

9- PROJETO DE TARTAMENTO DE OSMOSE REVERSA  

10- PROJETO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO  

11- PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  

12- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

13- LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO  

Especificidades da contratação: 
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A empresa contratada deverá elaborar os projetos arquitetônicos para o Projeto da 

Hemodiálise e Odontologia CEO tipo I e adequações internas na CME. 

1. Para o serviço deverá ser emitido um Documento de Responsabilidade 

Técnica de acordo com a competência de cada conselho: ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia; RRT – 

Registro de Responsabilidade Técnica – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

2. Os projetos deverão apresentar todos os elementos e detalhamentos 

necessários à execução da obra e/ou serviços; 

3. Poderão ser utilizados, como referência, projetos fornecidos pela 

CONTRATANTE, para elaboração ou adequação de novos projetos, de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

4. Todos os projetos deverão levar em consideração as instalações existentes, 

as novas instalações deverão ser interligadas às existentes, conforme normas 

vigentes; 

5. Quando for necessária a ampliação das instalações existentes, esta deverá 

ser identificada para a realização dos projetos executivos; 

6. Todos os projetos deverão seguir como referência o preconizado no projeto 

arquitetônico, observando a disposição dos equipamentos, móveis e acessórios 

locados na planta de layout para elaboração dos projetos complementares. 

7. Todos os materiais deverão estar tecnicamente especificados, estipulando 

as condições mínimas de qualidade, capacidade e dimensões, quando couber, para 

cada item. 

8. Todos os projetos deverão ser elaborados visando a segurança, 

funcionalidade e manutenção, possuindo mecanismos que facilitem o acesso para 

inspeções, reparos, bem como minimizem as paralisações. 

9. Apresentar a Planilha de Referência de orçamentos e memoriais descritivos 

de cada projeto devem conter informações quanto à legislação vigente considerada 

e à justificativa dos materiais/ equipamentos propostos. 

10. Os projetos finais deverão ser entregues em CD contendo os projetos em 

formato AutoCad 2007/lt2007 Drawing (. *dwg) e formato PDF, a especificação 
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técnica de materiais e serviços e o memorial descritivo em formato Microsoft Word 

(.doc) e formato PDF e a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em 

formato Excel (*xlsx) e formato PDF. O projeto também deverá ser entregue plotado 

em papel sulfite. 

11. E de responsabilidade da CONTRATADA o sigilo de Informações recebidas 

da CONTRATANTE; 

12. Realizar todas as correções necessárias e eventualmente anotadas pela 

Vigilância Sanitária, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e Corpo de 

Bombeiros. 

Estrutura Física 

Para a implantação do serviço de hemodiálise a Policlínica disporá de ambientes 

compatíveis com a demanda, contendo no mínimo: 

I – consultório; 

II – área para prescrição médica; 

III – posto de enfermagem; 

IV – sala de recuperação e atendimento de emergência; 

V – área para guarda dos pertences dos pacientes; 

VI – área de registro (arquivo) e espera de pacientes e acompanhantes; 

VII – sala de utilidades; 

VIII – sanitários para pacientes (masculino, feminino e adaptado); 

IX – sanitários para funcionários (masculino, feminino); 

X – depósito de material de limpeza; 

XI – depósito de material (almoxarifado); 

XII – área para guarda dos pertences dos funcionários; 

XIII – área de maca e cadeira de rodas; 

XIV – sala para hemodiálise com área para lavagem de fístulas; 

XV – sala para hemodiálise de pacientes com sorologia positiva para hepatite B com 

área para lavagem de fístulas; 

XVI – sala para processamento dos dialisadores; 

XVII – área específica para o armazenamento dos recipientes de acondicionamento 
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do dialisador; 

XVIII – sala do STDAH. 

A sala para processamento de dialisadores será exclusiva, contigua à sala para 

hemodiálise e possuirá: 

I – sistema de exaustão de ar, conforme normas específicas; 

II – bancadas específicas para a etapa de limpeza, constituída de material 

resistente e passível de limpeza e desinfecção, abastecidas de água tratada para 

hemodiálise, com esgotamento individualizado. Cada bancada deve ser dotada de 

uma cuba profunda, de forma a impedir a troca de líquidos entre as cubas;  

III – bancada específica para a etapa de esterilização do dialisador, constituída de 

material resistente e passível de limpeza e desinfecção.  

A sala do STDAH será utilizada apenas para a finalidade a que se destina e disporá 

de acesso facilitado para sua operação e manutenção e estar protegida contra 

intempéries e vetores. 

O serviço de diálise peritoneal conterá ambientes compatíveis com a demanda, 

dispondo no mínimo: 

I – consultório; 

II – área para prescrição médica; 

III – posto de enfermagem; 

IV – sala de recuperação e atendimento de emergência; 

V – área para guarda dos pertences dos pacientes; 

VI – área de registro (arquivo) e espera de pacientes e acompanhantes; 

VII – sala de utilidades; 

VIII – sanitários para pacientes (masculino, feminino e adaptado); 

IX – sanitários para funcionários (masculino, feminino); 

X – depósito de material de limpeza; 

XI – depósito de material (almoxarifado); 

XII – área para guarda dos pertences dos funcionários; 

XIII – área de maca e cadeira de rodas. 

XIV – sala de treinamento para pacientes; 

XV – sala para diálise peritoneal; 

O serviço de diálise peritoneal funcionará de forma compartilhada cos ambientes 

comuns com o serviço de hemodiálise. A sala para diálise peritoneal será provida 
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de ponto específico de despejo dos resíduos líquidos, que pode ser no próprio 

ambiente ou em local anexo. 

DO TRATAMENTO DA ÁGUA 

Sendo a hemodiálise uma forma de tratamento indicada para quem é portador 

da IRC, cujo principal critério é ter uma função cardíaca estável, é extremamente 

necessário e obrigatório que se tenha um tratamento exclusivo da água na unidade, 

a ser utilizada no processo de filtragem e depuração do sangue de substâncias 

indesejáveis como creatinina e uréia. 

A filtragem é realizada no dialisador, cuja parte interna é composta por um grande 

número de microtubos capilares constituídos por um material sintético 

semipermeável, a membrana. O sangue do indivíduo é retirado do organismo e 

conduzido até o dialisador, ali uma solução composta de íons dissolvidos em água 

tratada e em proporção adequada, irá fluir em sentido oposto ao sangue, mas 

externamente aos microtubos capilares por onde o sangue é transportado. Na 

membrana irá ocorrer três mecanismos: a difusão, que é transferência de solutos 

de um lugar onde possui maior concentração para um de menor concentração e 

isso dependerá do peso molecular como também das características da membrana. 

A ultrafiltração que é a remoção de líquidos por meio de um gradiente de pressão 

hidrostática e por fim, a convecção que é a perda de solutos durante a 

ultrafiltração, decorrente do arraste de solutos na mesma direção do fluxo de 

líquidos através da membrana. É importante ressaltar que a membrana também 

não permite a passagem de corpos maiores, como as hemácias e outras partículas 

do sangue, por isso o equipamento dialítico em nenhum momento entra em contato 

com o sangue. Após todo o processo ser realizado, o sangue retorna filtrado 

para o paciente, suprindo as suas necessidades fisiológicas. O sangue é conduzido 

ao dialisador e retorna ao organismo do paciente com o auxílio de bombas, como 

a bomba de roletes. (MELO et al., 2000) e (NASCIMENTO; MARQUES, 2005). 

Enquanto o dialisador funciona como “rim artificial”, na máquina de    hemodiálise 

é preparado o dialisato, a partir de uma proporção adequada de soluções ácidas e 

bicarbonato, que serão os responsáveis por fornecer os eletrólitos necessários à 

água tratada introduzida na máquina. Os principais componentes de um circuito 

do dialisato, ilustrados na Figura 2, são: aquecimento; de aeração; dosagem; 

formulação; monitoramento; ultrafiltração volumétrica e sensor de controle de 

escoamento e sistema de esterilização. As máquinas de hemodiálise são compostas 

essencialmente por bombas, válvulas, monitores e alarmes que asseguram que o 

dialisato seja formulado na proporção adequada de eletrólitos ou que informem 

quando há algum vazamento de sangue na máquina ou que interrompam o processo 

de hemodiálise quando há algo errado em alguma parte do circuito. 

A água tratada é introduzida na máquina e irá passar primeiramente por um 

aquecimento (A) até atingir a temperatura compatível com o organismo humano, 

depois sofre um processo de deaeração (B), cujo gás é retirado totalmente. Depois 

é misturado à água, soluções de bicarbonato (C) e ácidas (D) até a dosagem 

adequada com o auxílio de bombas. As soluções ácidas contém sais de ácido 

clorídrico incluindo sódio, potássio, cálcio, magnésio e acetato. Já as soluções de 

bicarbonato podem liberar CO2 e contribuir para o crescimento de bactérias 
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indesejáveis. As soluções que constituem o dialisato são rigorosamente analisadas, 

para que estejam na proporção adequada, como demonstrado na Tabela 1, e sejam 

misturadas corretamente, não entupam os filtros do circuito devido à precipitação 

de cálcio ou de sais de bicarbonato, e fiquem livre de bactérias em sua 

composição. 

Concentrações dos componentes no dialisato. 

 

Adaptado de YOUNG, 2015. 

Após a mistura da solução ácida com o bicarbonato com a água já aquecida, o 

dialisato em processo passa pelo filtro (E) e é submetido ao monitoramento de pH 

(F), condutividade (G e I), temperatura (H). Após estas etapas, o dialisato pronto 

segue para o medidor de vazão (J) e é conduzido ao dialisador (K), local onde 

haverá a filtração do sangue do paciente através da ultrafiltração volumétrica. Se 

por acaso ocorrer algum erro, seja na composição ou na quantidade de dialisato 

(excesso), ele será direcionado à válvula Bypass (L) e conduzido ao descarte 

(esgoto). Depois que o dialisato é utilizado no dialisador, ele retorna novamente à 

máquina e passa por um detector de sangue (M), para garantir que não houve 

nenhum contato do sangue do paciente durante o processo de filtração com o 

dialisato e, portanto, não contaminar a máquina de hemodiálise. Após estas etapas 

do processo, o dialisato passará por um medidor de pressão (N), sendo então 

bombeado (O), passando pelo trocador de calor e depois será conduzido ao dreno 

e esgoto. A Figura  as seguir descreve o circuito máquina – paciente: 
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Fonte: Medicinanet (2015). 

Infelizmente uma sessão de hemodiálise executa apenas cerca de 15% do trabalho 

dos rins, por isso a importância do indivíduo seguir corretamente as restrições 

alimentares para ter uma dieta equilibrada. É importante destacar que cada 

paciente possuir seu próprio dialisador, e que ele pode ser reutilizado até 12 vezes, 

ou até que o número de fibras dos microtubos do dialisador não rompidas caia 

a menos de 80%. Para evitar possíveis contaminações a máquina de hemodiálise e 

o dialisador após cada sessão de hemodiálise são lavados e esterilizados de acordo 

com o protocolo, em sua execução podem ser utilizados soluções de formaldeído, 

hipoclorito, ácido peracético.  

A água utilizada para o serviço dialítico necessita passar por uma série de ações 

para que esteja de acordo com a Portaria no 82, de 03 de janeiro de 2000. Para 

que isso seja possível, no mínimo a água precisa ser potável e as técnicas de 

osmose reversa e/ou deionização são as mais empregadas para atingir a qualidade 

almejada. 

Características físicas e organolépticas da água potável 
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Fonte: ANVISA 

Padrão de qualidade de água para hemodiálise 

 

Procedimentos de manutenção do STDAH 
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Fonte: ANVISA 

De acordo com o artigo 51 da RDC no 11, de 13 de março de 2014, as amostras da 

água destinada a hemodiálise para análise microbiológica devem ser coletadas, no 

mínimo, nos seguintes pontos: 

1- No ponto de retorno da alça de distribuição (loop); 2- Em um dos pontos na sala 

de processamento. 

Também é importante ressaltar que o reservatório do STDAH deve possuir um 

sistema fechado de recirculação contínua de água 24 (vinte quatro) horas por dia, 

7 (sete) dias por semana e a uma velocidade que garanta regime turbulento de 

vazão no retorno do loop de distribuição ao tanque, durante o funcionamento de 

todas as máquinas (RDC No11, 2014). 

DOS EQUIPAMENTOS 

OBJETIVO 

Aquisição de bens móveis que visam atender a implantação da Hemodiálise na 

Policlínica Regional de Formosa, em atendimento ao quanto disposto no edital que prevê 

a implantação dos Serviços de Hemodiálise.  

JUSTIFICATIVA 

Portanto, justifica-se a presente solicitação visando atender a implantação do 

setor de Hemodiálise na Policlínica Regional. 
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ESPECIFICAÇÕES 

1. Aparelho para Hemodiálise 

Especificações Técnicas Mínimas: 

Estrutura do equipamento não corrosível, móvel e dotado de quatro rodízios com 

sis- tema de freios. Módulo de controle, operando com base em 

microprocessadores e sof- tware de operação na língua portuguesa (Brasil). Monitor 

LCD ou tela principal de ope- ração e monitoração, com visualização de todos os 

comandos na língua portuguesa (Brasil), para leitura de no mínimo os seguintes 

parâmetros: Diálise, Pressão do diali- sado, Pressão transmembrana, Pressão 

arterial, Pressão venosa, Condutividade da solução de diálise, Fluxo do sangue, 

Fluxo do dialisado, Taxa de infusão de heparina, Taxa de ultrafiltração, Tempo 

efetivo de tratamento, Tempo decorrido ou faltante, Tem- peratura do dialisado, 

Volume de sangue processado. Dotado de sistema de alarmes sonoros e visuais com 

identificação dos alarmes no mínimo para os seguintes parâme- tros: Vazamento 

de sangue, Detecção de ar/espuma, Condutividade, Temperatura do dialisado, 

Bolhas, Pressão transmembrana, Pressão venosa e Pressão arterial do cir- cuito 

extracorpóreo, Falta de água, Falta de energia, Desinfecção insuficiente, Detector 

de nível de sódio com interrupção automática da diálise em situação de risco ao 

paci- ente. Deve permitir o tratamento hemodialítico convencional, adequada para 

operação com dialisadores (capilares) de qualquer tipo e fabricante, tanto de baixo 

como de alto fluxo. 

Deve permitir hemodiálise com punção dupla ou única com uma única bomba. 

Permita operar em modos de Ultrafiltração com controle de perda de peso do 

paciente, preparo diálise, fim de diálise e desinfecção química. Detector de bolhas 

por ultrassom com sistema automático de interrupção do processo. Detector da 

presença de sangue no líquido ultrafiltrado por sensor óptico. Monitoração da 

pressão arterial, venosa e do dialisado no circuito extracorpóreo. Proteção contra 

operação de diálise quando em modo de desinfecção e vice-versa. Ajuste do fluxo 

de dialisado, no mínimo, entre 300 a 700 ml/min. Condutividade ajustável (sódio 

variável). Controle de temperatura do diali- sado. 

Dispositivo que permita coleta de amostra de dialisado. Bomba de sangue inte- 

grada ao equipamento com fluxo de no mínimo 50 a 600 ml/min e permitir uso de 

linha arterial com segmento de bomba de várias medidas entre 6 e 8 mm. Sistema 

de infor- mação do fluxo efetivo de sangue durante a diálise. Anticoagulante: 

bomba de seringa ontínua, tempo de parada programável, fluxo ajustável de 0,1 a 

10 ml/h. “Clamp” na linha venosa. Suporte para colocação de dialisado e ampolas. 

Válvula para drenagem do líquido do reservatório.  

Sensores de pressão e temperatura. Controle volumétrico de ultrafiltração. Deverá 

permitir a ultrafiltração sem consumo de solução e realizar ultra- filtração isolada. 

Ajuste da taxa de ultrafiltração entre 0,1 a 5,0 L/H. Pré-programação de no 

mínimo seis perfis de sódio, bicarbonato e ultrafiltração. Monitoração da conduti- 

vidade da solução de diálise. Término automático ao atingir o volume programado. 

Va- riações de operação de proporção de acetato e bicarbonato. Deve possuir 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4464 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

filtros de proteção na entrada do circuito e no percurso hidráulico. Controle 

automático da pro- porção do líquido de diálise.  

Controle e monitoração automática da pressão transmem- brana (PTM). Sistema 

ou dispositivo de bloqueio que impeça o uso de solução não específicas para o 

modo de diálise programado. Sistema automático de redução da taxa de 

ultrafiltração em caso de parada da bomba de sangue. Dispositivo que permita a 

redução manual da taxa de ultrafiltração em caso de emergência. Sistema de 

controle das pressões venosa e do dialisado. Possuir desinfecção química, 

automatizada, pro- gramável com diferentes agentes desinfetantes (por exemplo: 

Hipoclorito de sódio e ácido peracético) em quaisquer concentrações e com 

diferentes agentes desincrustan- tes do sistema hidráulico (por exemplo: ácido 

acético e ácido peracético) em quaisquer concentrações. Armazena no mínimo as 

200 últimas mensagens de alarme e falhas. Alimentação elétrica 220Vac/60Hz.  

Possuir Bateria recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Manuais de 

operação e manutenção em português (Brasil). Garan- tia de 01 ano do fabricante. 

Com registro na ANVISA. 

2. Poltrona para Hemodiálise 

Especificações Técnicas Mínimas: 

- Poltrona reclinável para uso durante hemodiálise; 

- Deve suportar, no mínimo, 120 kg; 

- Fabricada em aço, com tratamento antiferrugem; 

- Estofado com espuma de densidade D-33 e revestimento do estofado em 

courvin; 

- Pés com ponteiras de borracha ou pés com rodízios em que pelo menos dois 

deles possuam travas; 

- Possuir assento, encosto, apoio para as pernas e apoio para os braços; 

- Acionamento de reclinação por pistão a gás; 

-  Permitir o posicionamento em 04 posições diferentes; 

- Dimensões mínimas (quando reclinada): 1,70x0,75x0,45 m (CxLxA); 

- Registro válido na ANVISA ou declaração de isenção; 

- Garantia de 12 meses. 

3. Osmose Reversa Fixa 

Especificações Técnicas Mínimas 

Deve ter a capacidade de desinfecção fácil para produzir água desmineralizada, 

isenta de vírus, bactérias, micro-organismos, livre de sólidos para uso em 

hemodiálise e em diálise aguda em CTI. Deve utilizar alimentação direta do 

equipamento que utiliza a água tratada (sem tanque intermediário) com pressão 
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de suprimento de água de 0,1 a 0,8 Mpa (1-8 bar). Deve ter produção nominal de 

no mínimo 50 (cinquenta) litros/hora. Deve possuir pressão máxima de operação 

de 150 PSI. Equipamento resistente com gabinete de aço carbono. Fechadura 

especial para evitar o manuseio por pessoal não autorizado. 

Alimentação elétrica 220V/60 Hz direta para o equipamento assistido, com vazão 

e pressão reguláveis, dispensando o uso de tal intermediário do produto. 

Membranas de OR tipo TFC de última geração de baixa pressão e alta 

produtividade. Condutivímetro com sensor instalado na linha do produto e 

indicação luminosa com ponto de viragem prefixado em 10 microssiemens/cm, 

com 04 (quatro) manômetros em aço inoxidável para monitorar o funcionamento. 

Bomba de pressão em aço inoxidável. Vasos de pres- são em aço inoxidável. 

Revestimento acústico interno, permitindo um funcionamento silencioso.  

Alimentação 220 volts 60 HZ. Bateria interna selada VRLA recarregável, au- 

tonomia mínima 30 minutos com carregador. Tomadas de amostras de água para 

aná- lises. Proteção elétrica para desarme por sobrecarga. Tomada auxiliar para 

ligar o equi- pamento assistido. Pressostato para desligar a OR por falta de água. 

Proteção contra falta de água na alimentação. 

Alarmes: falta de água, condutividade alta e sobrecarga nas bombas. Sistema 

automá- tico para drenar a água tratada que não é consumida pela máquina 

assistida. Bomba de alimentação de água. Caixa elétrica de controle com chave 

liga/desliga. Registro para regular a produção. Registro para regular a 

recuperação, permitindo o reaprovei- tamento parcial do rejeito. Registro para 

drenar todo produto nas desinfecções e/ou enxague. Acompanha pré-tratamento 

incluso com 02 (dois) pré-filtros em carvão ati- vado para redução do cloro 

residual, no mínimo 01 (um) microfiltros (em polipropileno para retenção de 

partículas). 

Satisfazer e atender a Portaria GM/MS nº. 518, RDC nº. 154 e demais exigências 

legais aplicáveis. Atender a orientação técnica da GGTES (Nota Técnica nº 

006/2009) 

Manual de instruções em português. 

- Vazão acima de 60l/h; 

- Quatro rodízios giratórios de 4″ (2 com travas) (caso portátil); 

- Gabinete construído em aço-carbono e pintura com tratamento 

antiferruginoso; 

- Condutividade < 250us ou menor; 

- Dureza total <125ppm ou menor; 

- Manômetro para medição da pressão de água na entrada do sistema; 

- Condutivímetro digital para o monitoramento da água tratada e com 

compensação automática de temperatura; 

- Rotâmetro que permite medir a vazão da água tratada; 
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- Uma membrana tfc 4021; 

- Dois pré filtros de carvão ativado para redução do cloro livre; 

- Um pré filtro em polipropileno 5 micras para retenção de sólidos em 

suspensão; 

- Alarmes de monitoramento: falta de água, condutividade alta e sobrecarga 

na bomba; 

- Possuir tomadas de amostras de água para análises; 

- Reservatório de água tratada com capacidade mínima de 60 L (caso fixa); 

- Alimentação 220 V/ 60 Hz; 

- Bateria com autonomia mínima de 30 minutos (caso portátil); 

- Manual de operação em português; 

- Garantia mínima de 12 meses; 

- Registro válido da ANVISA. 

4. Reprocessadora automática de capilares 

- Equipamento para reprocessamento de capilares (filtros dialisadores) 

utilizados por pacientes crônicos em terapia de hemodiálise, realizando a 

esterilização de dialisado- res convencionais de alta eficiência e alto fluxo; 

- Display em LCD para monitoração dos parâmetros, com indicação dos 

estágios do processo e mensagens em português; 

empo máximo de reprocessamento por capilar: 10 minutos; 

- Consumo máximo de água por ciclo de 5 litros; 

- Programas de reprocessamento automático, convencional e autofluxo; 

- Produto esterilizante: ácido peracético; 

- Medição e teste de priming; 

- Teste de pressão com verificação da integridade das fibras; 

- Alarmes visuais e sonoros de fibras rompidas, falta de água, priming baixo 

- Alimentação 220 V/ 60 Hz; 

- Acompanhar: mangueira de silicone para dreno, conector sanitização 

Hansen, conec- tor sanitização sangue; 

- Registro válido na ANVISA. 

5. Bancada de reuso 

- Destinado à limpeza e desinfecção química dos capilares; 
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- Fabricada em PVC rígido; 

- Possuir no mínimo 4 divisões; 

- Possuir suporte para fixação na parede; 

- Baias independentes, com escoamento próprio; 

- Possuir 02 torneiras por baia; 

- Possuir ralo com grade e tampa para cada baia; 

- Manômetro em inox para acompanhamento da pressão na bancada; 

- Acompanhar: conectores Hansen de passagem e de bloqueio, bico fino para 

lavagem das linhas. 

6. Organizador hemobox 

- Organizador em alumínio; 

- Capacidade de armazenamento de 12 unidades (hemobox); 

- Dimensões aproximadas: 70x49x47 cm (CxLxA); 

7. Hemobox 

- Para armazenamento de dialisadores; 

- Caixa de plástico resistente e liso, facilitando a limpeza; 

- Deve possuir suporte interno para capilar e tampa com presilhas para 

encaixe perfeito; 

- Dimensões aproximadas: 46x14x 13 cm (CxLxA); 

- Possuir alta resistência ao ácido peracético e hipoclorito de sódio. 

8. Sistema de ozônio com UV 

- Gerador de ozônio para desinfecção e desodorização de água; 

- Construído em aço carbono com revestimento anticorrosivo; 

- Capacidade de 10 g/h; 

- Concentrador de oxigênio com vazão de 5 L/min; 

- Esterilizador UV 12 gl/min; 

- Painel de controle para programação do ozônio e UV; 

- Alimentação elétrica 220 V/ 60 Hz; 

- Garantia mínima de 12 meses. 

9. STDATH 
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Instalação da água tratada por Osmose Reversa capaz de atender um número de 

até 20 máquinas com dois turnos e operando de segunda a sábado, o projeto do 

sistema de tratamento de água é especificado para atender a norma RDC 11/2014 

e a RDC33/08. A água a ser tratada será a fornecida pela concessionária de 

saneamento da cidade  

Instalação do sistema de tratamento de água para hemodiálise, que consiste 

basica- mente em osmose reversa fixa de duplo passo, pre tratamento e sua 

tubulação de dis- tribuição, segue normas definidas pelas RDC – Resolução da 

Diretoria Colegiada: 

- RDC 11/2014 – Regulamentos Técnicos para funcionamento dos Serviços de 

Diá- lise. 

- RDC 33/2008 – Regulamentos Técnicos para planejamento, programação, 

elabora- ção, avaliação e aprovação dos Sistemas de Tratamento e Distribuição de 

Água para Hemodiálise no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

- RDC 50/2002 - Regulamentos Técnicos para planejamento, programação, 

elabora- ção e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde. 

- PORTARIA GM/MS 518/2004 – padrão de potabilidade da água para consumo 

hu- mano. 

DADOS GERAIS DO PROJETO (RDC 33 – item 5.3.a) 

Pontos a serem atendidos: 20 pontos Turnos: 2 turnos de segunda a sábado 

Postos de utilização: 2 salas brancas – 1 sala amarela – 3 salas de reprocessamento 

e guarda de filtros capilares. 

Água Potável: Rede Pública (RDC 33 – item 5.3.b) 

Rejeito das máquinas de hemodiálise: Descarte na rede de esgoto da clínica (RDC 

33 

– item 5.3.i) 

Rejeito da Osmose reversa: Descarte na rede de esgoto da clínica (RDC 33 – item 

5.3.h) 
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MAQUINA DE HEMODIÁLISE 

 

 
Poltronas para Hemodálise 
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Hemobox 

 

 
Osmose Reversa (Portátil) 

 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), está de 

acordo com as normas vigentes, (Lei 12.305/10, Resolução da Diretoria Colegiada 

- RDC/Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, n.º 306/4, e Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, n.º 358/5) e será cumprido na 

íntegra pela Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde da 

Policlínica Estadual da Região Entorno – Formosa. 

O plano de gerenciamento foi desenvolvido através de levantamento dos dados 

como, tipos de resíduos gerados e a quantidade para que assim fosse feita a 
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elaboração do plano para a destinação final correta dos resíduos de serviço de 

hemodiálise, e dividido nas seguintes etapas: 

Segregação: separação dos resíduos por grupo, no momento e local de sua geração 

acondicionando-o imediatamente e adequadamente, conforme legislação vigente. 

Coleta: operação de transferência dos resíduos acondicionados no local da geração 

para o armazenamento temporário, tratamento interno e armazenamento externo. 

Acondicionamento: O acondicionamento dos resíduos consiste no ato de embalar 

os resíduos segregados em sacos ou recipientes, compatíveis com a geração diária 

de cada tipo de resíduo. Para esta etapa os resíduos serão acondicionados de 

acordo com a tipologia dos resíduos que consiste em três grupos, sendo estes: 

Grupo A: Os sacos para acondicionamento serão contidos em recipientes de 

material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos 

arredondados, resistentes a tombamento, respeitando os limites de peso de cada 

invólucro. 

Os sacos serão identificados com a simbologia da substância infectante e não serão 

esvaziados ou reaproveitados. Os resíduos do grupo A, que necessitam de 

tratamento, serão inicialmente acondicionados de maneira compatível com o 

processo de tratamento a ser utilizado. Os resíduos dos grupos A1, A2 e A5 são 

acondicionados após o tratamento, da seguinte forma: 

Os resíduos do grupo A1, A2 e A5 que tenham descaracterização física das 

estruturas, serão acondicionadas como resíduos do grupo D, contudo se isso não 

ocorrer devem ser acondicionados em saco branco leitoso. 

Grupo D: Os resíduos com características semelhantes aos domiciliares serão 

acondicionados em sacos pretos impermeáveis. Exceção será dada aos papelões 

que serão enfardados. 

Grupo E: Para os resíduos cortantes ou perfurantes, o pré-acondicionamento será 

feito em recipiente rígido, estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, 

impermeável, com tampa, contendo a simbologia da substância. Os materiais 

perfurocortantes serão acondicionados separadamente, no local de sua geração, 

imediatamente após o uso. 

Armazenamento temporário: O 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. 

O armazenamento temporário dos resíduos serão feitos na SALA DE RESÍDUOS, 

devidamente sinalizada, na qual estão localizados os recipientes de transporte 

interno de resíduos, vazios ou cheios, devidamente tampados e identificados, nas 

cores BRANCA (para resíduos dos grupos A e B) e CINZA (para resíduos dos grupos 

do tipo RCNR). A sala é dotada de área suficiente para armazenar os recipientes 

coletores com capacidade de 400 litros, para posterior translado até a área de 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4472 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

armazenamento de resíduos, nos horários determinados por este plano ou, 

excepcionalmente, quando atingirem 2/3 da capacidade de armazenamento dos 

recipientes. 

Armazenamento externo: Para o armazenamento externo será utilizado o abrigo 

de resíduos da Unidade Policlínica Estadual da Região de Formosa. 

Transporte frequente de coleta: O translado de resíduos dos pontos de geração até 

o armazenamento será feito manualmente por servidores da policlínica, em 

horários definidos ao final de cada seção de diálise ou quando há necessidade. 

O translado dos resíduos do local de armazenamento temporário até o abrigo 

externo destinado para a coleta será realizado por funcionários com auxílio de um 

carrinho, com volume de 400 litros, tampa solta, cantos e bordas arredondadas.  

Coleta e transporte externo: A coleta e transporte externo consistem na operação 

e transporte dos resíduos, entre o armazenamento externo de RSS, através do 

veículo coletor, para o tratamento externo e ou destino final. Será feita 

diariamente pela empresa empresa privada que prestará serviço para a policlínica 

Tratamento: Não é feito o tratamento de resíduos dentro das instalações da 

policlínica; 

Destinação final: Os resíduos serão transportados até a empresa de coleta onde é 

dada destinação final, que consiste em alojá-los em valas revestidas com 

Polietileno de Alta Densidade (PAD).  

A empresa de coleta de resíduos é responsável pela disposição dos resíduos, 

possuindo um programa de monitoramento ambiental e licença para operação. 

Descrição de Controle de vetores: O controle de vetores é realizado por empresa 

terceirizada especializada a ser contratada. A dedetização ocorrerá de seis em seis 

meses com utilização de LABDACIALOTRINA 2,5%, sendo os vetores alvos: baratas, 

aranhas, formigas, roedores e escorpião. 

Programa de coleta seletiva e reciclagem: Será realizada a reciclagem das 

embalagens de bicarbonato de sódio (embalagem plástica de 5 litros) e também 

das caixas de papelão utilizada no armazenamento das embalagens por empresas 

do segmento de industrialização de produtos de limpeza, como cloro e outros. 

 

O serviço de Terapias Renais Substitutiva – TRS, após implantado na Policlínica, 

deverá assistir aos Doentes Renais Crônicos nos estágios 4 e 5 – Pré-dialítico, e os 

que necessitam de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, além de prover os exames 

laboratoriais, exames de imagem, e demais aportes necessários as respectivas 

terapias. Conforme descrito na portaria 1675 de, 07 de junho de 2018 e Diretrizes 

Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica – RDC no Sistema 

Único de Saúde. Seguindo minimamente a programação de produção descrita no 

quadro abaixo. 
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Terapia Renal Substitutiva Qtde. Mensal 

Sessões Hemodiálise (Considerando 2 turnos e 3 sessões semanais 
por pacientes) 

480 
 

Pacotes de Treinamento de Diálise Peritoneal (Considerando 9 dias 
de treinamento para cada paciente) 

6 

 

Serão ofertados os tratamentos por Hemodialise – HD e Dialise Peritoneal – DP, 

Tratamento Convencional Pre Dialítico e Tratamento Não-Dialítico. 

Hemodiálise: 

Opção de tratamento que realiza a filtragem das substâncias do sangue através de 

uma máquina, ou seja, o procedimento funciona como um rim artificial; 

Diálise Peritoneal:  

É uma técnica fisiológica que utiliza a membrana peritoneal (membrana que 

envolve os órgãos abdominais), atua como um filtro do sangue, removendo excesso 

de água e toxinas do corpo. Realizada pelo próprio doente ou por um familiar. 

Tratamento Conservador:  

Consiste em todas as medidas clínicas (remédios, modificações na dieta e estilo de 

vida) que podem ser utilizadas para retardar a piora da função renal, reduzir os 

sintomas e prevenir complicações ligadas à doença renal crônica, objetivando o 

retardo da progressão ou a estabilização da doença.  

 

 

• Equipe médica especializada com dedicação exclusiva 
o 1 (um) médico nefrologista RT 
o 1 (um) médico nefrologista plantonista 

• Equipe técnica assistencial enfermagem: 
o 2 (dois) enfermeiros – sendo 1  (um) para 35 (trinta e cinco) 

pacientes por turno 
o 3 (três) técnicos de enfermagem – sendo 1 (um) para 4 (quatro) 

pacientes.  

• Equipe multiprofissional: 
o 1 (um) assistente social 
o 1 (um) nutricionista 
o 1 (um) psicólogo 
o 1 (um) fisioterapeuta 

• Farmácia de Apoio 
o 1 (um) farmacêutico 
o 1 (um) auxiliar de farmácia 

• UTI Móvel 
o 1 (um) enfermeiro socorrista 
o 1 (um) técnico de enfermagem 
o 1 (um) motorista socorrista 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4474 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

 

O funcionamento da policlínica será de segunda a sábado das 7h00 as 19h00, com 

equipe multiprofissional composta, no mínimo, por cada turno de 6 horas, de: 

• 1 (um) médico nefrologista 

• 1 (um) enfermeiro para 35 (trinta e cinco) pacientes por turno 

• 2 (dois) técnicos de enfermagem  

• 1 (um) assistente social 

• 1 (um) nutricionista 

• 1 (um) psicólogo 

• 1 (um) fisioterapeuta 

 

Dia sem./ 
Turno 

Segunda-
Feira 

Terça-
Feira 

Quarta-
Feira 

Quinta-
Feira 

Sexta-
Feira 

Sábado 

Matutino Paciente
s Grupo I 

Paciente
s Grupo 

III 

Paciente
s Grupo I 

Paciente
s Grupo 

III 

Paciente
s Grupo I 

Paciente
s Grupo 

III 

Vespertin
o 

Paciente
s Grupo 

II 

Paciente
s Grupo 

IV 

Paciente
s Grupo 

II 

Paciente
s Grupo 

IV 

Paciente
s Grupo 

II 

Paciente
s Grupo 

IV 

 

 
Indicadores de desempenho de qualidade acompanham as comissoes e estrutura 

do nucleo de qualidade do intituto cem, amparando nas leis e normativas  

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Atendendo as normas instituídas pela ANVISA, autoridade regulamentar 

brasileira encarregada, entre outras responsabilidades, de acompanhar o 

desempenho de produtos da área da saúde quando são lançados no mercado e 

colocados à disposição do consumidor, que define se um produto de saúde será 

mantido ou retirado do mercado. Todos os problemas detectados pela Anvisa são 

comunicados à OMS, o que beneficia a saúde do Brasil e do mundo. 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) é uma instância colegiada, de 

natureza consultiva e deliberativa, deve estar diretamente ligado a Diretoria 

Técnica da Unidade Policlínica Regional de Formosa. 

O NSP tem por finalidade assessorar a Diretoria Técnica da Policlínica 

Regional de Quirinópolis, estabelecendo políticas e diretrizes de trabalho, a fim 

de promover uma cultura de assistência Ambulatorial voltada para a segurança dos 

pacientes, por meio do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de 

programas, que visem garantir a qualidade dos processos assistenciais da Unidade. 

As boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são componentes da 

garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões 

de qualidade adequados. 
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Evento adverso é a ocorrência imprevista, indesejável ou potencialmente 

perigosa na instituição de saúde que resulta em danos à saúde: 

I. Eventos graves relacionados aos procedimentos ambulatoriais; 

II. Eventos relacionados a produtos; 

III. Eventos relacionados à proteção do paciente; 

IV. Eventos relacionados à gestão do cuidado; 

V. Eventos ambientais; 

VI. Eventos radiológicos; 

VII. Eventos criminais potenciais. 

O Núcleo de Segurança do Paciente visa a totalidade das ações sistemáticas 

necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de 

qualidade exigidos para os fins a que se propõem. A Gestão de risco será 

desenvolvida através da Aplicação sistêmica e contínua de políticas, 

procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, 

comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a 

saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem 

institucional. 

O Núcleo de Segurança do Paciente é a instância do serviço de saúde criada 

para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do 

paciente. A criação do plano de segurança do paciente em serviços de saúde 

apontará as situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo 

serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação dos 

incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente no 

serviço de saúde. 

Define que a segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, 

do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Conceitua-se serviço 

de saúde como sendo o estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações 

relacionadas à promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde, 

qualquer que seja o seu nível de complexidade, em regime de internação ou não, 

incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis. 

Considera-se tecnologias em saúde o conjunto de equipamentos, 

medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como 

os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de saúde. 

O Núcleo de Segurança do Paciente tem a missão de proteger a saúde da 

população e intervir nos riscos advindos do uso de produtos e dos serviços a ela 

sujeitos, por meio de práticas de vigilância, controle, regulação e monitoramento 

sobre os serviços de saúde e o uso das tecnologias disponíveis para o cuidado. 

Objetiva promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de 

serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e do NSP. 
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Este Núcleo de Segurança do Paciente, durante as ações de implantação e 

implementação e a manutenção obedecerá às seguintes normas: Portaria MS nº 

2616 de 12 de maio de 1998. Estabelece as normas para o programa de controle 

de infecção relacionada a saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 Portaria 

nº 1.377, de 9 de julho de 2013 Resolução - RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013 

Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Série 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde/Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária– Brasília: Anvisa, 2014. 

O Núcleo de Segurança do Paciente deverá ser composto, minimamente, 

por: 

I. um representante da coordenação de enfermagem; 

II. um médico representante da Divisão Médica; 

III. um farmacêutico representante da Farmácia. 

Princípios e diretrizes do Núcleo: 

I. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, 

profissionais, fabricantes de produtos e notificadores envolvidos em incidentes em 

saúde; 

  

II. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos; 

III. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde; 

IV. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

V. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

VI. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

VII. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do 

paciente. 

Os membros do Núcleo devem exercer suas funções seguindo os seguintes 

princípios: 

I. Proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes 

em saúde; 

II. Proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em 

incidentes em saúde; 

III. Proteção à honra e à imagem dos fabricantes de produtos 

relacionados a queixas técnicas e incidentes em saúde; 

IV. Proteção à identidade do notificador; 
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V. Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos 

fatos; 

VI. Foco nos processos durante na apuração dos fatos e no processo 

decisório. 

Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam surgir 

em função do exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão ser 

informados aos demais integrantes ao abrir o item de pauta. O membro do Núcleo 

estará impedido, caso seja aberto para votação, de votar em qualquer item de 

pauta envolvendo a área que representa. 

As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo têm caráter sigiloso, ao 

menos até sua deliberação final, quando será decidida sua forma de 

encaminhamento. Parágrafo Único - Os membros do Núcleo   não   poderão   

manifestar-se publicamente sobre quaisquer assuntos tratados neste fórum, 

cabendo ao Presidente do Núcleo o encaminhamento de assuntos a serem 

publicados para apreciação da Coordenação Operacional da Policlínica Regional de 

Formosa. 

As atribuições do Coordenador incluirão, entre outras, as seguintes 

atividades: 

I. Coordenar as discussões; 

II. Produzir e expedir documentos; 

III. Distribuir tarefas; 

IV. Conduzir os trabalhos; 

V. Coordenar o apoio administrativo. 

O Secretário e o seu Substituto terão as atribuições de fornecer o apoio 

técnico e administrativo necessários ao funcionamento do NSP. 

O mandato dos membros do NSP terá a duração de 2 (dois) anos, podendo 

ser reconduzidos. Independente da motivação sobre a destituição de membro do 

NSP, essa ocorrerá sob apreciação e ato da diretoria. 

  

São princípios do NSP: 

I. A garantia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, 

profissionais, fabricantes de produtos e notificadores envolvidos em incidentes em 

saúde; 

II. A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos; 

III. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias 

da saúde; 

IV. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 
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V. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

VI. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

VII. A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do 

paciente. 

Compete ao NSP: 

I. Promover ações para a gestão de riscos no âmbito da instituição; 

II. Analisar e avaliar as notificações sobre incidentes e queixas técnicas 

selecionadas pelo Setor/Unidade de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

III. Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional 

no âmbito da instituição; 

IV. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não 

conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de 

equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas; 

V. Promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas 

com a segurança do paciente, especialmente aquelas relacionadas aos processos 

de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

VI. Estabelecer, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de 

incidentes nos serviços de saúde; 

VII. Elaborar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do 

paciente em serviços de saúde, divulgações delegáveis a outros serviços na 

instituição; 

VIII.  Avaliar e monitorar as ações vinculadas ao plano de segurança 

do paciente em serviços de saúde; 

IX. Priorizar a implantação dos protocolos de segurança do paciente 

determinados pelo ministério da saúde, ANVISA e realizar o monitoramento dos 

respectivos indicadores, sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços 

da Policlínica Regional de Quirinópolis; 

X. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de 

saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos 

adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

XI. Acompanhar o processo de notificação ao sistema nacional de 

vigilância sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de 

saúde; 

XII. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco 

divulgadas pelas autoridades sanitárias; 

XIII. Desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e manter atualizado o 

plano de capacitação em segurança do paciente, sendo a etapa de implantação 

delegável a outros serviços da Policlínica Regional de Quirinópolis; 
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XIV. Promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da 

cultura de segurança com foco no aprendizado e desenvolvimento institucional; 

XV. Elaborar proposta de metas e indicadores para inserção nos 

processos de contratualização; 

XVI. Elaborar plano de pesquisa sobre segurança do paciente para 

desenvolvimento da instituição, em parceria com o NEPE; 

XVII. Participar de eventos e demais ações promovidas pela diretoria da 

Policlínica Regional de Quirinópolis sobre segurança do paciente e qualidade. 

As reuniões do NSP serão realizadas em caráter ordinário, em dia, local e 

horário preestabelecido, de acordo com a conveniência de seus membros, devendo 

estas, serem comunicadas com no mínimo 72 horas de antecedência. 

As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou a 

pedido de qualquer membro do NSP, de acordo com a urgência da matéria. As 

reuniões extraordinárias serão convocadas, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) 

horas de antecedência. 

Artigo 30 - As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador e, na falta deste, 

pelo seu substituto formal. 

Na convocação para reunião deverá constar a pauta, podendo esta ser 

proposta por qualquer membro do NSP. 

A convocação para reunião do NSP será feita pelo Setor de Vigilância em 

Saúde e Segurança do Paciente e operacionalizada pelo Secretário ou Secretário 

Substituto, quando serão enviados a pauta e os respectivos subsídios para 

apreciação e manifestação. 

O NSP poderá incluir mensalmente em uma das suas reuniões, apresentação 

de trabalhos ou relatos de interesse científico, podendo para isto contar com a 

participação de convidados de sua escolha. 

As reuniões serão realizadas com no mínimo 1/3 dos membros do NSP, 

porém as resoluções relacionadas diretamente a eventos adversos graves deverão 

ser tomadas com a presença de 50% dos membros mais um. 

De cada reunião será lavrada ata, incluindo assuntos discutidos, decisões 

tomadas e lista de presença. 

Os membros do NSP que faltarem a 03 (três) reuniões consecutivas, 

injustificadamente, serão automaticamente considerados desligados e o pedido de 

sua substituição encaminhado ao Superintendente. 

As reuniões do NSP serão contabilizadas dentro da carga horária de trabalho 

de cada membro, bem como a carga horária utilizada para participar dos grupos 

de trabalho caso esteja inserido em algum. 

As deliberações do NSP serão preferencialmente estabelecidas por consenso 

entre os seus membros. As votações, quando necessárias, serão abertas e 
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acompanhadas de defesa verbal registradas em ata. As decisões serão tomadas em 

votação por maioria simples dos presentes. Em caso de empate na votação, a 

decisão final caberá ao Coordenador do NSP. 

O apoio administrativo ao NSP será realizado pelo pessoal administrativo do 

Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente em parceria com a secretaria 

das comissões. 

São consideradas atividades administrativas: 

I. Prestar subsídios e informações relacionadas as atividades do NSP; 

II. Elaborar e arquivar atas, processos, relatórios, documentos, 

correspondências e a agenda do NSP; 

III. Realizar o agendamento, a preparação e a expedição das 

convocações para as reuniões e o provimento do apoio logístico para as mesmas. 

O NSP poderá criar grupos de trabalho para tratamento de assuntos 

específicos, podendo solicitar a participação de profissionais que não pertença ao 

NSP. Os grupos de trabalho serão compostos por no máximo 6 (seis) e no mínimo 3 

componentes tendo reconhecido saber e competência profissional no tema, todos 

indicados pelo NSP e nomeados pela Superintendência. Cada grupo de trabalho 

será coordenado por um representante do NSP. O membro que acumular faltas não 

justificadas em duas reuniões consecutivas será desligado do grupo de trabalho. As 

atribuições do Coordenador do grupo de trabalho incluirão, sem prejuízo de outras: 

I. Coordenar as discussões; 

II. Definir responsabilidades dos componentes; III.Conduzir os 

trabalhos; 

IV.  Responsabilizar-se pela entrega tempestiva dos produtos 

demandados pelo NSP. 

PROCESSOS DA HUMANIZAÇÃO 

   

A HUMANIZAÇÃO 

Humanização desenvolve ações para promover a qualidade no atendimento 

dos usuários da unidade hospitalar, para que isso aconteça e necessário 

desenvolver recursos voltados para que os profissionais de saúde possam entender, 

o sofrimento de quem está sendo atendido. Para os pacientes e essencial toda 

atenção. 

A humanização juntamente com a equipe multiprofissional, realiza visita 

aos colaboradores afastados. 

- Humanização dá um atendimento todo especial no acolhimento dos nossos 

usuários, para que isso aconteça da melhor forma possível estamos sempre 

promovendo palestras e treinamentos aos colaboradores da recepção, posso 

ajudar, supervisores de atendimento, técnicos de enfermagem e enfermeiros.  
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Ordem Ação/Descrição Agente Executor 

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
Segue abaixo os títulos dos Procedimentos operacionais padrões exigentes para o 

bom funcionamento do setor _______________: 

 

Segue abaixo os títulos dos Protocolos exigentes para o bom funcionamento do 

serviço de Hemodiálise. 

 

  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 
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 EXECUTANTE: Técnico de Enfermagem 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Estabelecer rotinas para o processo de reprocessamento de capilares e linhas com ácido peracético 

(P35). 

 

• Luvas de procedimento. 

• Luva nitrílica. 

• Viseira de uso individual.  

• Máscara com filtro individual.  

• Bota de PVC 7 léguas. 

• Gorro. 

• Avental de plástico individual.  

• Avental de pano.  

• Escova. 

• Piroxide P35. 

• Frasco de vidro. 

• Iodeto de potássio. 

• Saco plástico. 

 

 

• Preparação do Peroxide P35 

• Higienizar as mãos 

• Utilizar os EPI’S. 

• Lavar o barrilete completamente, utilizando escova. 

• Enxaguar e retirar todo excesso de água. 

• Esvaziar o barrilete completamente, sempre que houver necessidade de uma nova solução. 
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• Diluir 900 ml de Peroxide P35 em 30 litros de água tratada para hemodiálise.  

• Realizar pré teste retirando 3 ml da solução do barrilete em um frasco de vidro.  

• Pingar 3 gotas do reagente iodeto de potássio na solução retirada. 

• Observar se o resultado é positivo, ou seja, se o líquido aparece na cor marrom escura, 

confirmando o resultado. 

• Manter os barriletes fechados após este preparo. 

• Acomodar o barrilete em seu lugar de uso. 

• Obs: Para cada sistema completo, é utilizado de 250 a 300 ml de solução esterilizante.  

• Validade da solução esterilizante: 

• - Após diluição: 03 dias. 

• - Dentro do sistema: 05 dias. 

• Processo de reprocessamento 

• Encaminhar capilares e linhas para as salas de reprocessamento imediatamente após serem 

desconectados dos pacientes. 

• Colocar capilares e linhas nas bancadas. 

• Fazer a remoção mecânica dos coágulos existentes nas linhas, usar bastão ou preencher o 

sistema de linhas com solução de peroxide P35, deixando as mesmas em repouso por 

aproximadamente 10 minutos. 

• Atentar após 10 minutos, as linhas deverão ser submetidas a um novo enxágue sob pressão.  

• Atentar para que as linhas sejam descartadas sempre que constar roturas em sua estrutura, ou 

quando não for possível a limpeza integral das mesmas. 

• Passar um jato de água sob pressão pelo interior dos capilares, para remoção inicial dos 

coágulos e resíduos. 

• Remover as tampas dos capilares e realizar a remoção ou limpeza mecânica dos coágulos.  

• Observar a seguir, o capilar que será deixado sob pressão, de 10 a 15 minutos, sendo a entrada 

de água conectada a uma das extremidades de entrada ou saída do banho.  

• Concluir essas etapas, fazer a verificação do prime, o qual deverá sempre ter o valor superior 

a 80% de seu valor inicial de uso. 

• Registrar os valores do prime nas pastas de controle e assinar pelo procedimento.  

• Enxaguar o capilar, o mesmo deverá ser totalmente esvaziado e conectado às linhas.  

• Infundir a solução esterilizante em todo o sistema (capilar e linhas) e fechar todas as suas 

extremidades. 

• Observar a seguir colocando o kit em um saco plástico e acondicionar em sua respectiva gaveta.  

• Atentar para que o capilar seja descartado, sempre que se constar rupturas em sua estrutura, 

quando não for possível a limpeza integral do mesmo, ou quando completar 20 usos. 

• PERIODICIDADE 

• Diário. 

• BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
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• BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 154, de 15 de julho de 2004: 

Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise. 

• BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 11, de 13 de março de 2014: 

Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise. 

• DAUGIRDAS, J. T. Manual de Diálise, Rio de Janeiro: Medsi 2ª Edição, 1996.  

 

 

Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Técnico de Enfermagem 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  
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• Manter a máquina livre de microrganismos para que possa ser usada na próxima sessão de 

hemodiálise. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Óculos de proteção individual. 

• Máscara com filtro individual. 

• Gorro. 

• Puristeril 340 

 

 

• Higienizar as mãos 

• Utilizar os EPI’S. 

• Conectar hansens e varetas na máquina. 

• Clicar na opção DESINFECÇÃO. 

• Escolher e selecionar a opção de desinfecção desejada  

• Entre turnos: DESINFECÇÃO QUÍMICA 

• Final de turnos: DESINFECÇÃO QUÍMICA 

• Apertar botão de CONFIRMAR. 

• Observar o alarme da máquina indicando o final da desinfecção e após, desligá-la. 

PERIODICIDADE 

• Diária. 

 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

• BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 154, de 15 de Julho 

de 2004: Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise. 

• BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 11, de 13 de março de 2014: 

Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise. 

• ANVISA - RDC N° 11, de 13 de Março de 2014. Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços 

de Diálise. 

• DAUGIRDAS. J. T.; BLAKE. P. G.; ING; T. S. Manual de Diálise, Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 4ª Edição, 2008. 
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Reverter uma Parada Cardiorrespiratória e regularizar o ritmo cardíaco.  

• Padronizar a sequência de condutas durante o procedimento. 

 

• Carrinho de Emergência. 

• Caixa de Intubação.  

• Tábua rígida para compressão torácica. 
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• Desfibrilador/monitor cardíaco. 

• Gel.  

• Respirador manual – máscara e válvula (Ambu). 

• Ventilador montado. 

• Sistema de aspiração montado e revisado. 

• Sistema de oxigênio montado e revisado. 

• EPIs 

• Gorro. 

• Luva de Procedimento.  

• Capote não estéril. 

• Máscara cirúrgica descartável.  

• Óculos de proteção. 

 

 

• Utilizar os EPI’S. 

• Reconhecimento de PCR: 

• Verificar se o paciente responde; 

• Ausência de respiração ou apenas gasping; 

• Nenhum pulso sentido em até 10 segundos; 

• A verificação da respiração e do pulso pode ser feita simultaneamente, em menos de 10 segundos 

• Se não houver pulso inicie a compressão torácica numa frequência de 100 a 120 compressões por 

minuto (colocar as duas mãos, uma mão sobre a outra, sobre a metade inferior do esterno, com os 

braços esticados e comprimir numa profundidade de pelo menos  5 a 6 cm). 

• Obs: Lembrando que o paciente deve estar sobre uma superfície rígida (tábua ou chão se o evento 

ocorrer no chão). 

• Obs: Evitar apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, para permitir o retorno total da parede do 

tórax em adultos com PCR 

• Comunicar médico plantonista ou assistente, solicitando sua presença. 
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• Providenciar bolsa válvula- máscara (Ambu): atentar para relação compressão/ventilação de 30:2 

caso o paciente não esteja intubado, sendo cada ventilação administrada em 1 segundo. 

• Paciente intubado: ventilação e compressão não precisam ser no mesmo sincronismo, sendo uma 

ventilação a cada 6 segundos (10 por minuto com oxigênio a 10 L/min) e entre 100 e 120 compressões 

por minuto, de forma contínua. 

• Providenciar desfibrilador/monitor cardíaco, carrinho de emergência, caixa de intubação, deixando 

material preparado ao lado do paciente. 

• Providenciar ou verificar as condições do acesso venoso periférico. Se possível, conectar o cateter a 

um dispositivo de 2 vias (polifix). 

• Alternar compressões torácicas a cada 2 minutos com outro profissional. 

• Monitorizar o paciente com as pás, na presença do desfibrilador.  

• Deixar pronto para o uso o desfibrilador. 

• Deixar uma funcionária de enfermagem exclusiva para as medicações na qual deverá estar com 

relógio. 

• Realizar as medicações conforme orientação médica. 

• Proceder organização dos materiais para intubação: selecionar o tubo conforme a solicitação 

médica; testar o balonete (cuff) com 5ml de ar em uma seringa de 20 ml; colocar fio guia de 

intubação, testar laringoscópio  com lâmina (curva ou reta) longa; providenciar luva estéril; deixar 

sistema de aspiração e oxigênio montados. 

• Atentar para o posicionamento do Tubo Orotraqueal - TOT pelo médico e fixá-lo com cadarço. 

• Aspirar tubo, se necessário respeitando a técnica de aspiração de vias aéreas. 

• Ligar e preparar a carga do desfibrilador, se solicitado pelo médico. 

• Reiniciar compressões imediatamente após cada choque realizado por cerca de 2 minutos (até 

avisado pelo DEA para a verificação do ritmo). 

• Providenciar ventilador e deixar montado. 

• Providenciar bomba de infusão, se necessário. 

• Solicitar apoio psicológico e do serviço social, se aplicável. 

• Reorganizar a unidade 

• Higienizar as mãos. 

• Registrar os procedimentos no prontuário do paciente com todos os horários. 

• Repor o Carrinho de Emergência após reanimação 

• PERIODICIDADE 

• Sempre que houver paciente grave em parada cardiorrespiratória. 
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• OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES 

• A equipe de parada poderá ser chamada por qualquer profissional conforme a rotina de cada 

setor.  

• Registrar o horário de início e término da parada cardiorrespiratória.  

• Se o paciente apresentar parada cardiorrespiratória fora do leito, deverá ser atendido 

preferencialmente no mesmo local. 

• Lembre-se que as compressões devem ser interrompidas o mínimo possível.  

• O Carrinho de Emergência deve ser rigorosamente conferido. 

• EPI’s devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente conforme 

as diretrizes de precauções.  

• REFERÊNCIAS 

• American Heart Association. Destaque das Diretrizes da American Heart Association 2015 para 

RCP.  
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 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Desconectar o paciente da máquina de Hemodiálise, após a finalização do tratamento. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Óculos de proteção individual. 

• Máscara cirúrgica.  

• Gorro. 

• Gazes. 

• Fita adesiva. 

• Seringa de 3 ou 5 ml. 

• Seringa de 10 ou 20 ml. 

• Soro fisiológico de 500 ml. 

• Heparina. 

• Clorexina alcoólica. 

• Frascos para colher exames (se necessário). 

 

 

• Higienizar as mãos. 

• Utilizar os EPI’S. 

• Observar o alarme da máquina indicando o término da hemodiálise. 

• Desligar a bomba de sangue. 

• Abrir a pinça da linha de soro. 
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• Deixar correr o SF 0,9% na linha arterial até a devolução total do sangue ao paciente. 

• Pinçar linha e via arterial. 

• Ligar a bomba de sangue com fluxo de 200 ml/ min. 

• Deixar passar soro fisiológico pelo sistema até a devolução total do sangue das linhas e capilar.  

• Parar a bomba de sangue. 

• Pinçar a linha venosa e via venosa. 

• Sentar paciente. 

• Colher amostra de sangue para exame do controle mensal quando necessário.  

• Aferir sinais vitais e certificar se o paciente está bem. 

• Desconectar as linhas arterial e venosa, a seguir conectá-las com o intermediário. 

• Lavar vias do cateter duplo lúmen, com flush de soro seringa de 10 ml. 

• Heparinizar o cateter, utilizando heparina pura, conforme orientação do fabricante.  

• Vedar vias do cateter com tampas oclusoras. 

• Proteger vias do cateter com fita e gazes. 

• Levar o sistema para a sala de reuso. 

• Colocar máquina em desinfecção para próximo turno ou desinfecção final.  

• Acompanhar paciente até a balança. 

• Pesar o paciente. 

• Anotar na folha de sala peso e pressão arterial de saída. 

PERIODICIDADE 

• Diária. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

1. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 154, de 15 de Julho de 2004: 

Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise. 

2. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 11, de 13 de março de 2014: Regulamento 

Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise. 

3. DAUGIRDAS, J. T. - Manual de Diálise, Rio de Janeiro: Medsi 2ª Edição, 1996. 
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Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Desconectar o paciente da máquina de Hemodiálise, após a finalização do tratamento. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Óculos de proteção individual. 

• Máscara cirúrgica.  

• Gorro. 

• Gazes. 

• Fita adesiva. 

• Curativo para fístula blood estéril. 

• Soro fisiológico de 500 ml. 

• Frascos para colher exames (se necessário). 
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• Higienizar as mãos. 

• Utilizar os EPI’S. 

• Observar o alarme da máquina indicando o término da hemodiálise. 

• Desligar a bomba de sangue. 

• Abrir a pinça da linha de soro. 

• Deixar correr o SF 0,9% na linha arterial até a devolução total do sangue ao paciente.  

• Pinçar linha e agulha arterial. 

• Ligar a bomba de sangue com fluxo de 200 ml/ min. 

• Deixar passar soro fisiológico pelo sistema até a devolução total do sangue das linhas e capilar.  

• Parar a bomba de sangue. 

• Pinçar a linha venosa e agulha venosa. 

• Sentar paciente. 

• Colher amostra de sangue para exame do controle mensal quando necessário. 

• Aferir sinais vitais e certificar se o paciente está bem. 

• Desconectar as linhas arterial e venosa, a seguir conectá-las com o intermediário. 

• Retirar a agulha arterial, tamponar com curativo compressivo e fixar com fita adesiva. 

• Levar o sistema para a sala de reuso. 

• Certificar que parou sangramento e colocar curativo para fístula blood estéril. 

• Colocar máquina em desinfecção para próximo turno ou desinfecção final.  

• Acompanhar paciente até a balança. 

• Pesar o paciente. 

• Anotar na folha de sala peso e pressão arterial de saída. 

PERIODICIDADE 

• Diária. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

1. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 154, de 15 de Julho de 2004: 

Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise. 

2. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 11, de 13 de março de 2014: Regulamento 

Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise. 

3. DAUGIRDAS, J. T. - Manual de Diálise, Rio de Janeiro: Medsi 2ª Edição, 1996. 
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Mensuração com técnica correta para obtenção do valor exato do peso, antes e depois da sessão 

de hemodiálise. 

 

• Balança antropométrica digital. 

• Lenço de papel. 

• Folha de Sala individual 
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• Higienizar as mãos. 

• Verificar prescrição em folha de sala individual. 

• Identificar o paciente. 

• Apresentar-se cordialmente ao paciente e/ou acompanhante. 

• Avaliar as condições clínicas do paciente quanto à locomoção até a balança ou encaminhar a 

balança até o paciente. 

• Verificar se a balança está sobre um piso  seco, plano e não escorregadio. 

• Auxiliar o paciente a subir na balança, colocando-o no centro da mesma, com os pés unidos, 

os braços soltos ao longo do corpo. 

• Atentar para que o paciente permaneça parado e não toque em nada.  

• Ler o visor do peso indicado (quilo e gramas). 

• Anotar o peso na folha de sala individual. 

PERIODICIDADE 

• Diária. 

CONSIDERAÇÕES: 

A mensuração do peso deve ser feita antes da sessão (peso pré) e após a sessão (peso pós) de hemodiálise.  

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: 

norma técnica do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Proteção pessoal do trabalhador exposto a riscos ambientais e ocupacionais. 

• Minimizar a exposição das pessoas a riscos.  

• Evitar e/ou diminuir contaminações com Doenças infecciosas transmissíveis, seja por via sanguínea 

(como HIV, hepatites B e C, etc) ou por patógeno de transmissão por via respiratória (tuberculose, 

sarampo, etc). Portanto, precauções baseadas na forma de transmissão devem ser tomadas para 

TODOS os pacientes no contato com sangue e secreções corpóreas. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Luva nitrílica. 

• Viseira de uso individual.  

• Máscara com filtro individual.  

• Bota de PVC 7 léguas. 

• Gorro. 

• Avental de plástico individual.  

• Avental de pano.  
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• Capote  

 

 

• Reunir os EPI´s. 

• Higienizar as mãos. 

• Verificar, antes do início das suas atividades, se o EPI está de acordo com os procedimentos específicos 

estabelecidos para o risco, função e atividades. 

• Calçar as luvas de procedimentos. 

• Colocar o gorro. 

• Colocar o avental de plástico. 

• Colocar os óculos de proteção. 

• Colocar a máscara com filtro. 

• Colocar de forma que os dois elásticos fiquem fixados corretamente e sem dobras, um fixado na parte superior 

da cabeça e outro na parte inferior, na altura do pescoço, sem apertar as orelhas. 

• O respirador deve encaixar perfeitamente na face do trabalhador, não permitindo que haja abertura para a 

entrada de partículas, névoas ou vapores.  

• OBS: Para usar o respirador, o trabalhador deve estar sempre bem barbeado. 

• Atentar para que seja ajustada firmemente na testa, mas sem apertar a cabeça do trabalhador. A viseira deve 

ficar um pouco afastada do rosto para não embaçar. 

• Calçar a luvas nitrílicas. 

• Atentar parar que o último equipamento a ser vestido, deve ser usado de forma a evitar o 

contato do produto tóxico com as mãos. 

• Verificar pois as luvas devem ser  de acordo com o tamanho das mãos do usuário, (não 

podendo ser muito justas, para facilitar a colocação e a retirada, e nem muito grandes, para não 

atrapalhar o tato e causar acidentes). 

• Calçar as botas de borracha 7 léguas. 

• Impermeáveis, devem ser calçadas sobre meias de algodão de cano longo, para evitar atrito 
com os pés, tornozelos e canela. 

• Devem ser impermeáveis, preferencialmente de cano alto e resistentes aos solventes orgânicos, 

por exemplo, PVC. 

• Proceder ao processamento conforme POP 001 

• Retirar os EPI’s com cuidados. 

• Desprender o velcro e colocá-la em um local de forma a evitar arranhões. 
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• Retirar desatando-se o laço e puxando-se o velcro em seguida. 

• Lavar as botas antes de retirá-las. 

• Puxar a ponta dos dedos das duas luvas aos poucos, de forma que elas possam ir se 

desprendendo simultaneamente. Não deve ser virado ao avesso, o que dificultaria o próximo 

uso e contaminaria a parte interna.  

• Atentar para ser o último EPI a ser retirado, sendo guardado separado dos demais equipamentos 

para evitar contaminações das partes internas e dos filtros. 

• Atentar para que após ao processamento, o trabalhador deve tomar banho com bastante água 

e sabonete, vestindo roupas LIMPAS a seguir. 

• Desprezar os EPI’s que forem descartáveis. 

• Exemplo de: luvas de procedimentos, máscaras descartáveis, gorro. 

• Lavar os EPI’s com luvas a base de Nitrila ou Neoprene. 

• Realizar a lavagem de forma cuidadosa, preferencialmente com sabão neutro (sabão de coco).  

• Verificar para que as vestimentas não devem ficar de molho. Em seguida, as peças devem ser 

bem enxaguadas para remover todo o sabão. 

• Lavar e guardar os EPI’s corretamente, para assegurar maior vida útil. 

• Manter os EPI’s separados das roupas. 

• Verificar para que as botas, as luvas e a viseira sejam enxaguadas com água abundante após 

cada uso. É importante que a VISEIRA NÃO SEJA ESFREGADA, pois isto poderá arranhá-la, 

diminuindo a transparência. 

• Manter os respiradores conforme instruções específicas que acompanham cada modelo.  

• Responsabilizar pela guarda, higienização, conservação, dano ou extravio dos EPI’s. 

• Comunicar para o SESMT local, Supervisor, Chefia imediata e/ou profissional designado 

qualquer alteração no Equipamento de Proteção Individual - EPI que o torne impróprio para o 

uso e solicitar substituição do EPI. 

• Solicitar a troca do EPI, na localidade determinada por sua área, quando estiver com prazo de 

validade vencido. 

• Devolver os EPI para a segurança do trabalho e/o armazém na rescisão contratual. Em caso de 

recusa, a empresa poderá efetuar o desconto do valor relativo aos equipamentos. 

• Armazenar os EPI de forma a atender as condições estabelecidas pelos fabricantes.  

PERIODICIDADE 

• Diário, sempre que houver procedimento.  

OBSERVAÇÕES CONSIDERAÇÕES  

• Os EPI’s devem ser substituídos sempre que danificados. 

• Os EPI’s devem apresentar bom estado de conservação. 

• Os equipamentos são de fornecimento gratuito pelo empregador. 

• A quantidade de EPI’s deve ser suficiente para atender aos funcionários em situação de risco.  
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• As empresas devem exigir que os trabalhadores assinem uma ficha de recebimento ao entregar os EPI’s. 

• Não basta fornecer EPI’s. Todo o ambiente de trabalho deve obedecer às normas de segurança e saúde ao 
trabalhador. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

NOR 0052 - Requisitos Sistêmicos de Saúde e Segurança. 

INS-0021 – DECG - Instrução para Requisitos de Atividades Críticas. 

INS-0013 - Instrução para Gestão de Equipamentos de Proteção Individual. 

PGS – 001929 - Diretrizes Corporativas para Controle e Gestão de EPI. 

PGS-3209-31-04 - Análise e Gerenciamento de Riscos. 

NR 6 – EPI, regulamentada pela Portaria SSMT/MTb de No 3.214, de 08 de Junho de 1978. 

Art. 166 e 167 da Seção IV – Do Equipamento de Proteção Individual – Título II, Capítulo V da CLT. 

ANVISA, Unidade de Tecnovigilância. Luvas cirúrgicas e Luvas de procedimentos: Considerações sobre o seu 

uso. Boletim Informativo de Tecnovigilância nº 2, Brasília 2011. 
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Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 
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Objetivo:  

• Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e 
instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções 
relacionadas à assistência à saúde. 

• Remoção de sujidades, diminuição da carga microbiana e contribuindo na redução da possibilidade 
de transmissão de patógenos. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Compressas. 

• Papel toalha. 

• Álcool 70%. 

• Detergente Enzimático 

 

 

•  HIGIENIZAÇÃO DAS POLTRONAS 

• Reunir material necessário para a limpeza. 

• Higienizar as mãos. 

• Calçar as luvas. 

• Retirar excesso de sangue ou secreção com papel toalha (caso haja sangue ou secreção nas 

poltronas). 

• Embeber as compressas em água e Detergente Enzimático. 

• Limpar as poltronas no sentido unidirecional, da área menos contaminada para a área mais 

contaminada. 

• Utilizar outra compressa para secar a poltrona. 

• Aplicar o álcool 70%, de forma unidirecional. 

• Reunir material utilizado e encaminhar para o expurgo. 

• Descartar a luva em lixeira de resíduo potencialmente infectante. 

• HIGIENIZAÇÃO MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE 

• Reunir material necessário para a limpeza. 

• Higienizar as mãos. 

• Calçar as luvas. 
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• Retirar excesso de sangue ou secreção com papel toalha (caso haja sangue ou secreção nas 

máquinas). 

• Embeber as compressas em água e Detergente Enzimático. 

• Limpar as máquinas no sentido unidirecional, da área menos contaminada para a área mais 

contaminada. 

• Utilizar outra compressa para secar. 

• Aplicar o álcool 70%, de forma unidirecional. 

• Reunir material utilizado e encaminhar para o expurgo. 

• Descartar a luva em lixeira de resíduo potencialmente infectante. 

PERIODICIDADE 

• Após cada turno. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 

desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2010. 
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Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Obter resultado de exames de rotina como estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

• Avaliar resultados de exames mensalmente. 

• Acompanhar evolução dos resultados de exame. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Seringas 10 ou 20 ml. 

• Agulhas 25x07. 

• Tubos de coleta. 

• Óculos de proteção individual. 

• Máscara cirúrgica. 

• Gorro.  

 

 

• Coleta de Sangue em Paciente com Fístula 

• Reunir todo material necessário para o procedimento. 

• Higienizar as mãos. 

• Utilizar EPI. 

• Verificar se tubos de ensaio estão devidamente identificados com nome completo do paciente 

a ser coletado. 

• Separar tubos de coleta pré e pós hemodiálise. 

• Puncionar Fístula Arterio-venosa. 

• Utilizar punção venosa para aspirar 10/20 ml de sangue do paciente.  
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• Com auxílio de uma agulha 25x07, infundir 04 ml de sangue em um tubo de ensaio com 

anticoagulante, previamente identificado, para os exames de hematologia (conforme rotina de 

coleta de exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais). 

• Infundir 06 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de bioquímica pré hemodiálise (conforme rotina de coleta de exames mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais). 

• Infundir 10 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de Imunologia. (conforme rotina de coleta de exames trimestrais, semestrais e 

anuais). 

• Ligar paciente a máquina conforme rotina 

• Reservar tubos coletados em grade própria. 

• Desprezar seringa com agulha utilizada em recipiente para perfurocortante.  

• Desprezar luvas em recipiente para material infectante. 

• Higienizar as mãos. 

• Reunir material para realizar coleta pós hemodiálise. 

• Desligar banho da máquina e diminuir fluxo de sangue para 150 ml/min.  faltando 5 minutos 

para o término da sessão. 

• Esperar o término da sessão. 

• Higienizar as mãos. 

• Utilizar EPI. 

• Coletar com auxílio de agulha 25x07 06 ml de sangue do paciente na borracha da linha arterial.  

• Infundir 06 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de bioquímica pós hemodiálise (conforme rotina de coleta de exames mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais). 

• Desligar paciente conforme rotina 

• Desprezar seringa com agulha utilizada em recipiente para perfurocortante.  

• Desprezar luvas em recipiente para material infectante. 

• Higienizar as mãos. 

• Reunir tubos coletados e encaminhar para o laboratório juntamente com os pedidos de exames.  

• Coleta de Sangue em Paciente com Cateter Duplo Lúmen 

• Reunir todo material necessário para o procedimento. 

• Higienizar as mãos. 

• Utilizar EPI. 

• Verificar se tubos de ensaio estão devidamente identificados com nome completo do paciente 

a ser coletado. 

• Separar tubos de coleta pré e pós hemodiálise. 

• Retirar toda heparina do lúmen da via venosa do cateter duplo lúmen.  
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• Aspirar 10/20 ml de sangue do paciente, pela via venosa do Cateter.  

• Com auxílio de uma agulha 25x07, infundir 04 ml de sangue em um tubo de ensaio com 

anticoagulante, previamente identificado, para os exames de hematologia (conforme rotina de 

coleta de exames mensais, trimestrais, semestrais e anuais). 

• Infundir 06 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de bioquímica pré hemodiálise (conforme rotina de coleta de exames mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais). 

• Infundir 10 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de Imunologia. (conforme rotina de coleta de exames trimestrais, semestrais e 

anuais). 

• Ligar paciente a máquina conforme rotina 

• Reservar tubos coletados em grade própria. 

• Desprezar seringa com agulha utilizada em recipiente para perfurocortante. 

• Desprezar luvas em recipiente para material infectante. 

• Higienizar as mãos. 

• Reunir material para realizar coleta pós hemodiálise. 

• Desligar banho da máquina e diminuir fluxo de sangue para 150 ml/min.  faltando 5 minutos 

para o término da sessão. 

• Esperar o término da sessão. 

• Higienizar as mãos. 

• Utilizar EPI. 

• Coletar com auxílio de agulha 25x07 06 ml de sangue do paciente na borracha da linha arterial. 

• Infundir 06 ml de sangue em um tubo de ensaio sem anticoagulante, previamente identificado, 

para os exames de bioquímica pós hemodiálise (conforme rotina de coleta de exames mensais, 

trimestrais, semestrais e anuais). 

• Desligar paciente conforme rotina 

• Desprezar seringa com agulha utilizada em recipiente para perfurocortante.  

• Desprezar luvas em recipiente para material infectante. 

• Higienizar as mãos. 

• Reunir tubos coletados e encaminhar para o laboratório juntamente com os pedidos de exames.  

PERIODICIDADE 

• Mensal. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

BRASIL. Ministério da Saúde. RDC nº 11, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras providências. Brasília, 2014. Disponível em < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0011_13_03_2014.pdf>  
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Enfermeiros, técnicos de enfermagem. 

 

Emissão: 14/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  

• Obter resultado de exames de rotina como estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

• Avaliar resultados de exames mensalmente. 

• Acompanhar evolução dos resultados de exame. 

 

• Luvas de procedimento. 

• Seringas 10 ou 20 ml. 

• Agulhas 25x07. 
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• Tubos de coleta. 

• Óculos de proteção individual. 

• Máscara cirúrgica. 

• Gorro.  

 

 

•  

 

 

Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRÃO DA 

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA NA  UNIDADE DE 

TERAPIA RENAL  - UTR 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 03 

 

 

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA NA  UNIDADE DE TERAPIA 

RENAL  - UTR 
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 EXECUTANTE:Psicologia Emissão: 

10/09/21 

Revisão: 

10/03/22 

 
Objetivo:  
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Responsável pela elaboração: Anna Karolina Rodrigues e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 POP/ NUTRIÇÃO CLÍNICA  

Avaliação e Intervenção Nutricional  

na Unidade de Terapia Rena 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Área do procedimento 

 EXECUTANTE: NUTRICIONISTA Emissão: 16/09/21 

Revisão: 16/12/21 

 
Objetivo:  
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• Orientar os pacientes da Unidade de Tratamento Renal da Policlínica Regional de 

Posse-GO, quanto a dietoterapia inicial, bem como aos familiares sobre a importância do 

tratamento dietoterápico para a manutenção do bem-estar do paciente;  

• Coletar dados clínicos, dietéticos e antropométricos através de protocolos pré-

estabelecidos. 

 

• Formulário de triagem e avaliação; 

• Balança; 

• Estadiômetro; 

• Fita métrica inextensível; 

• Adipômetro; 

• Bioimpedância. 
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• Registro semanal da evolução clínica no sistema MV. 

 

 

Responsável pela elaboração: 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 013 -  Atendimento/Cadastro do 
paciente na hemodiálise 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Recepcionistas Emissão: 15/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 014 - Consulta Clínica (nefrologia) 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Médico Emissão: 15/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 015 - Acolhimento em enfermagem  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 

 

 

Hemodiálise 

 EXECUTANTE: Técnicos de enfermagem e enfermeiros Emissão: 15/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
Objetivo:  
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Responsável pela elaboração: Luiz Eduardo Veras e Silva 

Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

POP 016 - Acolhimento em enfermagem  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO -  POP 
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UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA 

 EXECUTANTE: Motorista, técnicos de enfermagem e 

enfermeiros 

Emissão: 15/09/21 

Revisão: xx/xx/21 

 
OBJETIVO 
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ANEXO A 

CHECKLIST DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA 
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Responsável pela aprovação: Aprovação 

Assinatura do representante: 

 

Data: 

 

 
Segue abaixo os títulos dos documentos para o Comitê ou Comissão exigentes para 

o bom funcionamento do setor _______-:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para quem: População de todos os municípios de todas as Unidades de Federação. 

Produto: Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) implantados. 

Para que serve: os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são 

estabelecimentos de saúde bucal inscritos no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como clínica 

especializada/ambulatório de especialidade que oferece serviços de odontologia 

gratuitos à população e realiza, no mínimo, as seguintes atividades: 

III - Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer 
bucal; 

IV - Periodontia especializada; 
V - Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 
VI - Endodontia; e 
VII - Atendimento a portadores de necessidades especiais. 
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PROJETO DE IMPPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA 

Esse manual de implantação de serviço de Telemedicina tem o objetivo de apresentar informações sobre 

implantação, operacionalização do serviço de Telemedicina, demonstrando as necessidades, fase de implantação, 

cronograma e resultados esperados para a unidade hospitalar, sob gerenciamento do Instituto CEM e SES/GO 
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6 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEMEDICINA 

6.1 INTRODUÇÃO  

Embora sua origem date da década de 1950, em Israel, a telemedicina assumiu novas proporções com o 

advento dos meios de comunicação, em especial a internet, se tornando uma realidade em todo o mundo. Ela é  

principalmente utilizada na Europa, Estados Unidos, Canadá e, mais recentemente, no Brasil.  

Com a popularização dos smartphones e tablets e os avanços tecnológicos, a telemedicina vêm 

ampliando cada vez mais o acesso à saúde, por meio de consultas online, laudos a distância, 

videoconferências entre profissionais, monitoramento remoto de pacientes, cirurgias robóticas realizadas 

remotamente e outras práticas. 

Dessa forma, podemos dizer que a telemedicina é capaz de romper as barreiras do espaço, reduzindo 

custos e garantindo assistência médica especializada em contextos em que paciente e médico se encontram em 

locais distintos, como localidades remotas. Ou seja, sua aplicação traz benefícios tanto para pacientes e 

profissionais, quanto para instituições, das seguintes formas: 

Como parte de um conceito ainda mais amplo, a saúde digital, a telemedicina pode ser implementada em 

diversas clínicas e hospitais, independentemente de tamanho ou especialidade. Suas vantagens vão de melhorias 

operacionais e econômicas ao aumento da satisfação do paciente e valorização da marca. 

6.2 Otimização do tempo: 

Tanto a disponibilização quanto o envio de dados dos pacientes, bem como o resultado de exames pela 

internet, agilizam muito os processos operacionais. As informações são atualizadas instantaneamente, podendo 

ser acessadas por médicos e membros da equipe de qualquer lugar, até em tempo real. 

Quando o envio era feito por outros meios, o tempo de espera por um laudo podia durar dias ou até semanas. 

Além disso, no meio digital é muito mais fácil localizar e consultar os dados desejados, otimizando o tempo do 

profissional envolvido. Isso sem falar na possibilidade de uso de inteligência artificial para identificar semelhanças 

e padrões em uma base de dados, de forma a agilizar o diagnóstico. 

6.3 Maior integração entre a equipe: 

O compartilhamento de resultados na web permite que todos os profissionais envolvidos na assistência ao 

paciente tenham acesso às informações ao mesmo tempo, independentemente de onde estiverem. Além disso,  a 

tecnologia possibilita a troca de experiências e a assistência remota. 

Um determinado profissional que não costuma estar no hospital diariamente, como um médico especialista, 

fisioterapeuta ou nutricionista, pode acessar um exame de um paciente remotamente e orientar sobre mudanças 

no tratamento sem que seja necessário esperar pelo dia da visita. 

6.4 Redução de custos operacionais: 

Implementar a telemedicina significa reduzir uma série de despesas operacionais como compra de papel, 

gastos com impressões, estrutura e logística de armazenamento, salários de funcionários dedicados a essas 

https://www.be3.co/saude-digital/
https://www.be3.co/pesquisa-de-satisfacao-do-paciente/
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funções etc. Usando um sistema online, todos os laudos são armazenados na nuvem, economizando espaço, 

recursos humanos e materiais. 

Além disso, com a telemedicina não é necessário manter um corpo clínico atuando em tempo integral na 

instituição, nem contratar médicos de todas as especialidades. Os exames são realizados na clínica, porém 

os laudos online são emitidos por uma empresa prestadora de serviços. O pagamento é feito de acordo com a 

quantidade emitida, ou seja, o custo é compatível com a demanda. 

6.5 Maior segurança das informações: 

Outro aspecto vantajoso da telemedicina é a segurança das informações dos pacientes. Seja por meio 

de um software ou de um site, somente pessoas autorizadas têm acesso aos dados, que são protegidos por 

criptografia, certificados de segurança, login e senha. 

Enquanto documentos físicos podem ser perdidos e danificados, os arquivos digitais estão devidamente 

salvaguardados de extravios e acidentes naturais, como incêndios e inundações. 

6.6 Aumento da oferta de serviços: 

Soma-se ao portfólio de serviços da instituição mais um serviço de atendimento e, por consequência, mais 

uma fonte de receita. É importante ressaltar que, neste momento, muitas pessoas precisam de atendimento 

médico, mas estão impedidas de ir até a instituição de saúde por força das ações de isolamento social. Através de 

teleconsultas, é possível prestar o atendimento médico a quem precisa nesse momento. 

6.7 LEIS NORMAS E PORTARIAS 

Em ordem cronologica, abaixo, segue em ordem decrescente Leis, Normativas e Portarias que compoêm a 

Telemedicia atual no Brasil.  

➢ (15/04/2020) 

LEI Nº 13.989, DE 15 DE ABRIL DE 2020 – Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise 

causada pelo coronavirus (SARS-CoV-2). 

➢ (31/03/2020) 

ANS – NOTA TÉCNICA Nº 6/2020/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO – Cobertura assistencial dos 

atendimentos realizados por meios remotos, empregando-se tecnologias que viabilizem o atendimento 

não presencial (telessaúde) 

➢ (27/03/2020) 

PL 696,2020 – Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-

CoV-2)  

➢ (23/03/2020) 

D.O.U.: PORTARIA Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020 – Dispõe, em caráter excepcional e 

temporário, sobre as ações de Telemedicina. 

➢ (18/03/2020) 

Projeto de Lei (PL) 696, 2020 – Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 

coronavírus (2019-nCoV) 

https://www.be3.co/laudos-online/
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-LEI-N%C2%BA-13.989-DE-15-DE-ABRIL-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/NT-TELESSAUDE.pdf.pdf.pdf.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/NT-TELESSAUDE.pdf.pdf.pdf.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/NT-TELESSAUDE.pdf.pdf.pdf.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/DOC-Avulso-inicial-da-mate%CC%81ria-20200327.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/DOC-Avulso-inicial-da-mate%CC%81ria-20200327.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N%C2%BA-467-DE-20-DE-MAR%C3%87O-DE-2020-telemedicina.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/03/PORTARIA-N%C2%BA-467-DE-20-DE-MAR%C3%87O-DE-2020-telemedicina.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/PL-696-2020.pdf
http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/PL-696-2020.pdf
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➢ (Em meados de 2018) 

Resolução nº 2.227/2018, de Telemedicina do Conselho Federal de Medicina (revogado) 

 
Os princípios da promoção da saúde e suas diretrizes de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para melhor promoção da saúde, é fundamental que se 

sigam 7 passos: 

• Concepção holística; 

• Intersetorialidade;  

• Empoderamento; 

• Participação social; 

• Equidade; 

• Ações multi-estratégicas; 

• Sustentabilidade. 

A Política Nacional de Saúde no Brasil obedece aos preceitos constitucionais. Isso 

foi construído no país graças ao esforço da sociedade e culminou na 

redemocratização do país com a Constituição de 1988. Portanto, o promoção da 

saúde segue os seguintes princípios estabelecidos pela carta magna: 

• Universalidade;  

• Integralidade; 

• Equidade; 

• Diretrizes de descentralização; 

• Organização hierarquizada. 

Portanto, os princípios que norteiam a promoção da saúde potencializam políticas 

públicas desse campo e qualificam o SUS a construir uma ampla aliança nacional 

que vai de encontro a melhoria da qualidade de vida da população. 

As prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde para melhorar ainda 

mais a qualidade de vida da população, as prioridades podem ser encontradas no 

texto da PNPS. De acordo com o texto, confira a seguir quais são: 

• Alimentação saudável; 

• Práticas de atividades física;  

• Prevenção e controle do tabagismo; 

• Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras 
drogas;  

• Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 

• Prevenção da violência;  

• Estímulo à cultura de paz;  

• Promoção do desenvolvimento sustentável. 

http://chaowen.med.br/wp-content/uploads/2020/04/resolucao222718.pdf
https://saude.zelas.com.br/artigos/organizacao-mundial-da-saude
https://saude.zelas.com.br/artigos/organizacao-mundial-da-saude
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Os objetivos gerados pela Telemedicina são infindáveis, porém, os 

principais objetivos são: 

• Aproximação do médico com o paciente, garantindo acolhimento à saúde onde e 
quando for necessário; 

Este se dará através da implantação da Telemedicina 
que será implantadas para as 19 especialidades 

ofertadas pela policlínica, terá o atendimento on-li, 
virtual e com a interação entre o medico e a atenção 
primária dando assim o viez da Educação continuada, 

da Educação Permanente, do Aconselhamento de 
integração para compartilhamento do cuidade – Contra 

Referencia. 

• Atendimento a distância às comunidades que precisam, mas não tem acesso ao 
médico; 

• Acessibilidade a uma grande parte da população; 

• Maior agilidade nos atendimentos, devido à sistematização do processo por meio 
de softwares de saúde online; 

• Segurança estrutural e sigilo de dados, conforme normas internacionais; 

• Ampliação da agenda clínica dos especialistas; 

• Envio de exames para laudo 24 horas por dia com resposta ágil e atendimento 
nacional; 

• Maior especialização no diagnóstico de laudos; 

• Redução do tempo de atendimento e dos custos operacionais. 

 
No Brasil os Médicos brasileiros já podem realizar consultas online, telecirurgias e telediagnóstico, 

entre outras formas de atendimento à distância, conforme a Resolução nº 2.227/18, do 

Conselho Federal de Medicina (CFM). O texto estabelece a telemedicina como 

exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, 

pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser 

realizada em tempo real ou off-line. 

Por meio de nota, o conselho avaliou que as possibilidades que se abrem com a 

mudança normativa são “substanciais e específicas”, mas precisam ser utilizadas 

por médicos, pacientes e gestores “com obediência plena” às recomendações.  

No âmbito da saúde pública, o órgão considera a inovação “revolucionária” ao 

permitir a construção de linhas de cuidado remoto, por meio de plataformas 

digitais. 

“Além de levar saúde de qualidade a cidades do 
interior do Brasil, que nem sempre conseguem atrair 

https://portal.cfm.org.br/images/PDF/resolucao222718.pdf
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médicos, a telemedicina também beneficia grandes centros, pois 

reduz o estrangulamento no sistema convencional causado pela 

grande demanda, ocasionada pela migração de pacientes 

em busca de tratamento”, destacou o CFM. 

 Destacamos os objetivos específicos como: 

 

Para assegurar o sigilo médico, todos os atendimentos deverão ser gravados e 

guardados, com envio de um relatório ao paciente. Outro ponto destacado é a 

concordância e autorização expressa do paciente ou representante legal − por 

meio de consentimento informado, livre e esclarecido, por escrito e assinado – 

sobre a transmissão ou gravação de imagens e dados. 

 

A teleconsulta é definida pela norma como consulta médica remota, mediada por 

tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços 

geográficos. A primeira consulta deve ser presencial, mas, no caso de comunidades 

geograficamente remotas, como florestas e plataformas de petróleo, pode ser 

virtual, desde que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde. 

Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, é recomendada a 

realização de consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. No caso 

de prescrição médica à distância, a resolução fixa que o documento deverá conter 

identificação do médico, incluindo nome, número do registro e endereço, 

identificação e dados do paciente, além de data, hora e assinatura digital do 

médico. 

 

A emissão de laudo ou parecer de exames, por meio de gráficos, imagens e dados 

enviados pela internet é definida pela resolução como telediagnóstico. O 

procedimento deve ser realizado por médico com Registro de Qualificação de 

Especialista na área relacionada ao procedimento. 

 

A teleinterconsulta ocorre quando há troca de informações e opiniões entre médicos, com ou sem a 

presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico. É muito comum, segundo o CFM, 

quando um médico de Família e Comunidade precisa ouvir a opinião de outro especialista sobre determinado 

problema do paciente. 

• Telecirurgia: 

Na telecirurgia, o procedimento é feito por um robô, manipulado por um médico que está em outro local. 

A resolução estabelece, no entanto, que um médico, com a mesma habilitação do cirurgião remoto, participe do 

procedimento no local, ao lado do paciente, para garantir que a cirurgia tenha continuidade caso haja alguma 

intercorrência, como uma queda de energia. 

A teleconferência de ato cirúrgico, por videotransmissão síncrona, também é permitida pela norma, 

desde que o grupo receptor das imagens, dados e áudios seja formado por médicos.  
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• Teletriagem: 

A teletriagem médica acontece quando o médico faz uma avaliação, à distância, dos sintomas 

apresentados para a definição e o direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência necessária.  

• Teleorientação e teleconsultoria: 

A teleorientação permite a declaração de saúde para a contratação ou adesão a plano de saúde. Já na 

teleconsultoria, médicos, gestores e profissionais de saúde poderão trocar informações sobre procedimentos e 

ações de saúde. 

• Telemonitoramento: 

Por fim, o telemonitoramento, muito comum, de acordo com o conselho, em casas de repouso para idosos, 

vai permitir que um médico avalie as condições de saúde dos residentes, evitando idas desnecessárias a unidades 

de pronto-socorro. O médico remoto poderá, por exemplo, averiguar se uma febre de um paciente que já é 

acompanhada por ele merece uma ida ao hospital. 

• Segurança: 

Para garantir a segurança das informações, os dados e imagens dos pacientes devem trafegar na 

internet com infraestrutura que assegure guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, 

privacidade e garantia do sigilo profissional das informações. 

As atividades na área de telemedicina, seja de assistência ou educação continuada a distância, também 

cumprirão os termos da resolução. Será obrigatório o registro no Cadastro de Pessoa Jurídica do Conselho Regional 

de Medicina da jurisdição, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrito. 

Quando se tratar de prestador de serviços pessoa física, deve se tratar de médico devidamente habilitado 

junto ao conselho e caberá a ele estabelecer vigilância constante e avaliação das técnicas de telemedicina no que 

se refere à qualidade da atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. 

6.8 FASES DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
Considerando o cenário brasileiro com relação a Telemedicina e sua evolução e a 

necessidade de ampliação dos serviços o Intitutu CEM pretente disponibilizar a 

Telemedicina da seguinte forma: 

A construção da telemedicima se daráde forma diferenciada, na verdade, será uma 

Medicina Integrativa Telegerida – M.I.T., conjuntamente interligada com a atenção 

básica de saúde. 

O projeto é mais que a Telemedicina comum, ela é amparada pelas diretrizes e 

normas da telemedicina que preconiza o sentido ter a normas da LGPD - Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais. 

 

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 

e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
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Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e 

devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.    

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)     

 Vigência 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

• o respeito à privacidade; 

• a autodeterminação informativa; 

• a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

• a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

• o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

• a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

• os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 
exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

No caso da Policlínica Estadual de Formosa que responde a mais uma Macro Região 

do Estado de Goias possuem muitos municípios distantes dezenas de quilometros 

da cidade de Formosa. 

Desta maneira a implementação dessa proposta inovadora do Instituto CEM para a 

Policlinica Regional - Unidade de Formosa, atuará nas dificuldades encontradas 

pela população no acesso à Policlínica,  como: deslocamento, distancia, tempo, 

condução. 

A demanda existente reprimida, apontam as dificuldades como barreiras que 

dificultam atendimento dos pacientes, de maneira rápida e e eficaz sem 

deslocamento, será reduzida, antecipada, com melhor comunicação entre medico, 

exames e pacientes, diminuindo a distância, e aproximando mais essa Macro 

região. 

Essa ferramenta realmente facilitará a integração da consulta, dos exames, da 

linha do cuidado, trazendo um atendimento preciso de forma especializada e 

buscando a resolutividade, dando a população uma qualidade de atendimento que 

o SUS preconiza e tem capacidade de fazer. 

 

 

 

 
A Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (CEMAC) é unidade de saúde 

administrada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), com recursos dos governos federal e estadual. 

A CEMAC é o centro de referência estadual na dispensação de medicamentos constantes no Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de uso ambulatorial, de acordo com o estabelecido pela Portaria 

GM/MS nº 1554 do Ministério da Saúde, publicada em 30 de Julho de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art65..
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Medicamentos Juarez Barbosa Telefones para contato CEMAC - Juarez Barbosa: (62) 3201-7450 / 3201-7439 

 

 

 

Website: https://www.saude.go.gov.br/files/cemac/informacoes/Orientacoesgerais.pdf  

 

 

 

 

A oferta se dará com as especialidades disponíveis, elas serão 

disponibilizadas ao Órgão Regulador, que fornecerá as vagas nos dias e nos horários 

agendados e disponibilizados àquele paciente. Por tanto o medico, e ou, paciuente 

que quiser fazer uso desse recurso terá disponibilidade indicidual pra realiza-lo.   

E assim que as demais especialidade forem implementadas a oferta on-line 

aumentará expandindo assim as especialidades para as remotas áreas da Macro 

região. 

 Prevemos que o as consultas de retorno desses paciente se dará 

inteiramente on-line , via remoto e pensando na possibilidade e na dificuldade de 

acesso a internet ou de tecnologia a Modalidade que o Instituto Cem traz, é 

localizar entre os 256 municípios  que receberam o Kit de Conecta SUS que 

receberam do Governo faremos uma integração com a Rede. O paciente ao invés 

de voltar a Policlínica, ele se deslocará a Unidade Básica de Saúde, que estará 

agendado um dia e um horário para seu atendimento da consulta, do exame, do 

aconselhamento, no caso das multiprofissionais 

https://www.saude.go.gov.br/files/cemac/informacoes/Orientacoesgerais.pdf
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7 PROJETO DISPENSAÇÃO DE COMPONENTE 

ESPECIALIZADO MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO -  CAEF 

A Policlínica Regional – Unidade de Formosa, passará a contar com mais um 

serviço de grande valia para os pacientes de sua macrorregião porém com 

o serviço de Dispensação de Componente Especializado, ou seja, medicação 

de alto custo. 

Esses pacientes se deslocavam até Goiania para buscar a medicação, 

portanto agora de acordo com o calendário, passarão a pegar a medicação 

na Policlínica.  

7.1 Funcionalidade 

Dentro de todo o processo a solicitação do paciente passa por várias etapas, 

até chegar à dispensação do medicamento, quais são elas: 

 

Para o paciente novo o médico deve solicitar a medicação através de um 

formulário e alguns exames necessários. 

Ele deve levar a LME para a Secretaria de Saúde do seu Município onde a 

mesma irá realizar a solicitação via email: abertura@policlinica. Assim que 

a atendente da Policlínica receber a solicitação, realiza a conferência de 

toda documentação e encaminha à central da CEMAC, essa realizará a 

avaliação da solicitação, e irá deferir. 

Deferido: O paciente receberá um email e/ou ligação agendando um dia e 

horário para ele se dirigir a Policlínica para pegar seu medicamento, isso 

acontece em até 5 dias úteis após a entrada do processo. 

 Como se trata de um paciente novo, ele passará por uma avaliação clínica 

farmacêutica, onde a Farmacêutica irá realizar uma consulta  com o mesmo, 

avaliando-o e explicando todo o processo a partir daquele momento, 

explicando também sobre a medicação, dosagem correta, horário, 

acondicionamento da medicação, entre outras dúvidas que surgirem. 

mailto:abertura@policlinicagoianesia.org.br
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Indeferido: O paciente receberá um email e/ou ligação explicando o motivo 

pelo qual foi indeferido.  

Pode ser indeferido por vários motivos: 

• Preenchimento errado da LME; 

• Falta de carimbo médico; 

• Solicitação de médico não especialista (algumas medicações somente 

por médicos especialistas); 

• Falta de algum exame; 

• Falta de algum documento comprobatório: Comp. Endereço, RG, CPF, 

etc; 

• Dosagem solicitada errada; 

• Dosagem solicitada, não compatível com as apresentações; 

O paciente será comunicado se deferido ou indeferido em até 48 horas após 

a entrada do processo. 

Após o recebimento desse email, o paciente deverá providenciar o item que 

foi apontado e levar novamente à secretaria do seu Município para que a 

mesma realize novamente o mesmo processo de encaminhamento. 

 

O processo de renovação se torna um pouco mais fácil, por se tratar de 

paciente que já faz o uso da medicação, porém não menos importante, uma 

vez que ele também passará em consulta farmacêutica agendada dentro de 

um cronograma estipulado pela farmacêutica, para o acompanhamento e 

avaliação sobre o uso correto da medicação, investigação de possíveis 

patologias associativas ao uso prolongado de algumas medicações, bem 

como uma avaliação como um todo do paciente. 

No que se refere à renovação o processo se mantém o mesmo, o paciente 

se dirige à Secretaria de Saúde do seu Município que realizará o envio de 

toda documentação através do email: 

renovacao@policlinicagoianesia.org.br . 

mailto:renovacao@policlinicagoianesia.org.br


 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4537 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

Ressaltando que ambos os processos de abertura como de renovação o 

próprio paciente pode realizar uma vez que seja de fácil e acessível a ele 

todo o trâmite. 

 

Todo esse processo mencionado acima foi treinado à nossa equipe na sede 

CEMAC – Juarez Barbosa com antecedência para acompanhar de perto esse 

universo amplo e inovador e para realizarmos um serviço de qualidade a 

equipe passou por 2 dias intensos de treinamento em todos os setores.  

O treinamento serviu para o entendimento de que não se trata apenas de 

“dispensar” a medicação e sim de todo um contexto rico e complexo a ser 

seguido criteriosamente para que não haja falhas, pois se trata de 

medicações realmente de alto custo para os cofres públicos, tratamentos 

contínuos e dosagens altas. 

A implantação na Policlínica iniciou em 06 de Outubro de 2021, inicialmente 

com abertura de processos novos até dia 30 de Outubro. A partir de 01 de 

Novembro passaremos então a realizar todo o processo.  

 

A equipe mínima necessária: 

• 03 atendentes guichês; 

• 01 atendente para abertura/renovação processo; 

• 01 atendente de farmácia 

• 01 Farmacêutica 

Foram realizadas algumas adequações em alguns ambientes para os atender 

e receber os pacientes que por aqui passarem. 
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Consultório Farmacêutico 

 

Geladeiras Especiais para o Acondicionamento das Medicações 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 4539 

 

 ADICIONE UM TÍTULO AO SEU DOCUMENTO 

 

 

 

Recepção Farmacêutica 

 

 

Guichês de Atendimento 
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Com isso esperamos atender a população que necessita desse serviço com 

qualidade, respeito e amor. 
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8 PROJETO AIDS/HIV e Hepatites Virais 

8.1 Conceito 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), doença causada pelo HIV (Vírus 

da Imunodeficiência Humana), fazem parte da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças (Portaria de Consolidação MS/GM nº 4, de 28 de setembro 

de 2017), sendo que a Aids é de notificação compulsória desde 1986 e a infecção 

pelo HIV desde 2014. 

 Atualmente, Goiás tem registrado um total de 16.612 casos de Aids, desde 1984 

(ano da notificação do primeiro caso) e 10.933 casos de HIV. Como observado na 

série histórica, as taxas de detecção de Aids estão em declínio desde 2012 em 

contrapartida as taxas de detecção de HIV, vem crescendo ao longo dos anos, 

passando de 15,6 casos/ 100 mil habitantes em 2014 para 26,4 casos/100mil 

habitantes em 2019. 

 Essa tendência de aumento de casos de HIV pode estar relacionada ao diagnóstico 

precoce, melhoria na qualidade das notificações e baixa adesão ao uso de 

preservativos.  

  (Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2020) 

https://www.saude.go.gov.br/.../dst-aids/2020/BoletimHIVAIDS_2 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) é responsável pelo atendimento a 

pessoas com HIV/AIDS e Hepatites Virais, com objetivo de vincular o (a) paciente 

à um atendimento integral por uma equipe multidisciplinar, para um 

acompanhamento humanizado e acolhedor. 

Esse serviço será implantado nas Policlínicas para melhor atender essa população, 

de forma que a operacionalização esteja voltada dentro da política de assistência 

humanizada, com equidade e resolutiva. 

Se trata de um atendimento de média complexidade com atendimento médico, 

enfermagem, psicólogo, serviço social, assistência farmacêutica. 

8.2 Objetivo Geral  

Implantar nas Policlínicas o Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS 

(SAE). 

 
Tal implantação tem por objetivo principal promover uma melhor qualidade de 

vida, proporcionar uma assistência de forma igualitária, humanizada e acolhedora. 

8.3 Objetivos Específicos 

• Realizar adequações específicas dentro da área física das Policlínicas a fim de 
implantar o referido SAE; 

https://www.saude.go.gov.br/.../dst-aids/2020/BoletimHIVAIDS_2
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• Capacitar profissionais para promover atendimento interdisciplinar às pessoas 
vivendo com HIV/AIDS; 

• Atender a demanda de pessoas reguladas para as Policlínicas que se encaixem 
dentro desse projeto; 

• Promover maior adesão ao uso da terapia antirretroviral às pessoas com indicação 
de tratamento a fim de evitar-se o desenvolvimento de cepas resistentes do HIV.  

• Desenvolver ações de educação em saúde para usuários e seus familiares. 

8.4 Funcionalidade 

No que diz respeito à funcionalidade do projeto está em o paciente ter acesso às 

demais especialidades médicas e exames que se fizer necessário dentro de seu 

acompanhamento, bem como o benefício de pegar medicação dentro do programa 

da farmácia de componente especializado que já se encontra em funcionamento 

na unidade. 

 
• Prestar atendimento médico, de enfermagem, psicológico, social e assistência 

farmacêutica ao paciente; 

• Adequar ou facilitar o acesso a outras especialidades médicas como: oftalmologia, 
dermatologia, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria, proctologia, urologia, 
neurologia, endoscopia, broncoscopia, odontologia dentre outras; 

• Realizar coleta de amostras para exames laboratoriais que poderão ser processados 
em laboratório local ou referenciados ao laboratório de referência; 

• Fornecer os medicamentos padronizados pelo Departamento de IST, Aids e 
Hepatites Virais – MS, conforme solicitações médicas, obedecendo ao Consenso 
Brasileiro de Terapia Antirretroviral, à logística de insumos e à otimização de 
recursos; 

• Orientar sobre normas de biossegurança os pacientes e seus familiares; 

• Oferecer aconselhamento sobre IST/HIV/AIDS aos pacientes e familiares; 

• Prestar assistência aos acidentados com exposição ao material biológico, vítimas 
de violência sexual e exposição pós-sexual; 

• Constituir em referência para multiplicação de conhecimentos em IST/HIV/AIDS, 
sobretudo para a rede básica de saúde; 
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9 DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA OS 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

LINHA DE SERVIÇOS 
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Serviço De Atenção Às 
Pessoas Ostomizadas I 

 1 1  1      

Serviço De Assistência 
Especializada – SAE – 
GRUPO 12 

1 1 1 1 1 1     

Equipe Multiprofissional De 
Atenção Especializada Em 
Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2 

 1  1 2      

Clínica de Serviços 
Dialíticos (Hemodiálise e 
Diálise Peritoneal). 

 2 2 10 1 1 1    

Serviço de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico - 
SADT: exames e ações de 
apoio diagnóstico e 
terapêutico 

          

Telemedicina  5  1       

Centro Especializado em 
Odontologia (CEO I). 

3         4 

Consultas da Equipe 
Multiprofissional e 
Processos Terapêuticos de 
Média Duração 
(Sessões/Tratamentos) 

    2 2 2 2 2 2 

Práticas Integrativas e 
Complementares – PIC 

Unidade Móvel: Exames 
Diagnósticos. 

  1 2       

 

9.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

MODELO DE GESTÃO E METAS 
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10 Metas 

 

 

• A produção das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) está relacionada à 
equipe que ofertar estas terapias: se o profissional for da equipe médica, a produção 
entrará para a meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe 
multiprofissional, a produção será lançada na meta para a equipe multiprofissional. 
Ressalta-se que as vagas ofertadas para as PICS serão somente interconsulta e 
sessões subsequentes. 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I: Os atendimentos dos profissionais da 
equipe estarão relacionados às especialidades dos profissionais que realizarem os 
atendimentos: se o profissional for da equipe médica, a produção entrará para a 
meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe multiprofissional, a 
produção será lançada na meta para a equipe multiprofissional. Porém deverá ser 
precificado os insumos descritos nos itens 6.5.3; 6.5.3.1; 6.5.3.2; 6.5.3.3;6.5.3.4; 
6.5.3.5; 6.5.3.6 e 6.5.3.7 ANEXO I (000020812479) 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – (GRUPO 12) : Os atendimentos dos 
profissionais da equipe estarão relacionados às especialidades  dos  profissionais  
que  realizarem  os  atendimentos:  se  o  profissional  for  da  equipe  médica,  a  
produção  entrará  para  a  meta      da equipe médica, e se o profissional for da 
equipe multiprofissional, a produção será lançada na meta para a equipe 
multiprofissional. 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2 : Os atendimentos dos profissionais da equipe estarão relacionados 
às especialidades dos profissionais que realizarem os atendimentos: se o profissional 
for da equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se o 
profissional for da  equipe  multiprofissional,  a  produção  será  lançada  na  meta  
para  a equipe multiprofissional 
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Meta Inicial: 
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