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Objetivo: Seleção de Organização Social, assim no âmbito do Município de Massapê, 
para celebração de Contrato de Gestão visando o gerenciamento, operacionalização e 
execução dos serviços técnico/operacionais, localizado na cidade de Massapê/CE, que 
assegure assistência universal e gratuita à população, para um período de 12 (doze) 
meses. 
 
 
 
 

 
LOCAL: MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE 

ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ 
PERÍODO: 12 (DOZE) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
                                        

 

 

UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE – UNISAU 
CNPJ Nº 06.254.154/0001-96 
ENDEREÇO: Rua Francisco Quadra Castro, Nº 160, Sala 01 – Centro – CEP: 08675-170 
TEL – FAX: 11 4742-4175 
E-MAIL: contato@unisau.org.br 

 
Proposta técnica para a Gestão dos serviços técnicos especializados de operacionalização, 
gerenciamento e execução das ações dos serviços de saúde na Atenção Básica, Núcleo de 
Atenção à Saúde da Família – NASF, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Centro 
de Atenção Integrada a Saúde – CAIS, serviços essenciais no âmbito da cidade de Massapê, 
Estado do Ceará, por meio de Contrato de Gestão, que assegure assistência universal e gratuita 
à população, conforme Edital. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A administração pública direta do Brasil apresenta muitas dificuldades que são 
consequências de seus aspectos históricos, sociais e políticos. Dentre os principais 
desafios é válido ressaltar a instauração de um sistema burocrático, muitas vezes 
corrupto e descontínuo administrativamente, o que torna os processos de tomada de 
decisão e de contratação de pessoas, obras e serviços lentos e ineficientes, gerando 
assim uma gestão pública falha e por vezes incapazes de realizar aquilo a que se propõe. 

 

 A insuficiência de recursos é uma justificativa bastante utilizada pelos gestores públicos 
para findar questionamentos sobre falhas ocorridas nos serviços. Entretanto após a 
criação da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1996 
(BRASIL,1996), o setor de saúde passa a ter seus recursos transferidos fundo a fundo, ou 
seja, de modo regular e automático, e a ausência de recursos passa a não justificar 
distorções continuadas sobre a prestação de serviços. Porém o mau gerenciamento 
desses recursos pode ocasionar danos e prejuízos ao sistema, sendo o principal fator de 
críticas ao SUS. 

 

Como uma das alternativas propostas no processo de reforma do Estado, surgem as 
Organizações Sociais (OS), que são organizações privadas sem fins lucrativos que são 
contratadas pelos poderes públicos para executar atividades públicas por uma data 
forma de contratação, que garante a prestação de serviços, por parte da OS, e o repasse 
financeiro, por parte do órgão público contratante. As Organizações Sociais podem atuar 
com o aval de uma legislação específica que seja adequada ao seguimento gerenciado. 

 

A Organização Social é uma qualificação, um título, que a administração outorga a uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela passe a receber determinados 
benefícios do Poder Público com o intuito da realização de seus fins com interesses 
exclusivamente públicos e comunitários. 

 

A qualificação e seu funcionamento, em âmbito federal, ocorrem nos termos da Lei 
Federal n°9.637 de 18/05/1998 e as atividades sociais regulamentadas devem ocorrer 
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necessariamente ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à 
Preservação e Proteção ao Meio Ambiente e à Cultura e a Saúde. 

 

As Organizações Sociais (OS) constituem-se em uma proposta governamental para a 
gestão do setor de saúde no Brasil. Em 1997, o Governo Federal editou a Medida 
Provisória n°1.591/1997 (BRASIL, 1998), que institui as Organizações Sociais. A 
qualificação e seu funcionamento, em âmbito federal, ocorrem nos termos da Lei 
Federal n°9.637 de 18/05/1998 e as atividades sociais regulamentadas devem ocorrer 
necessariamente ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à 
Preservação e Proteção ao Meio Ambiente e a Cultura e a Saúde. 

 

Após a qualificação e atendendo todos os requisitos previstos no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, a Organização Social poderá contar com recursos orçamentários e bens 
públicos, transferidos mediante permissão de uso e os recursos liberados de acordo com 
o cronograma de desembolso, para executar o Contrato de Gestão. 

 

O principal benefício da qualificação de OS é a possibilidade de receber recursos 
financeiros e de administrar bens, equipamentos e pessoal do Poder Público. Após a 
qualificação e atendendo todos os requisitos previstos no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, a Organização Social poderá contar com recursos orçamentários e bens 
públicos, transferidos mediante permissão de uso e os recursos liberados de acordo com 
o cronograma de desembolso, para executar o Contrato de Gestão. 

 

Vale ressaltar que a qualificação da entidade é ato administrativo discricionário do 
Poder Público, de acordo com a conveniência e oportunidade observada pelo gestor 
para o estabelecimento de parceria com a Sociedade Civil Organizada. 

 

É importante destacar que a qualificação da entidade é ato administrativo discricionário 
do Poder Público, de acordo com a conveniência e oportunidade observada pelo gestor 
para o estabelecimento de parceira com a Sociedade Civil Organizada. 
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A Organização Social faz parte do universo do Terceiro Setor que é um conjunto de 
entidades sem fins lucrativos de direito privado, regidas inicialmente pelo Código Civil e 
que tem em comum atividade em prol da solução dos problemas sociais do Estado. 

 

A Organização Social integra o universo do Terceiro Setor e corresponde a um conjunto 
de entidades sem fins lucrativos de direito privado, regidas inicialmente pelo Código Civil 
e que tem como principal finalidade buscar dirimir os problemas sociais e 
administrativos do Estado. 

 

Dentre as metas pactuadas entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, a 
Saúde desponta no cenário atual com o maior desafio a ser encampado através de 
parcerias entre o Poder Público e o Privado. 

 

As OS se constituiriam enquanto pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
dirigidas à prestação de serviços sociais e qualificadas por ato do poder executivo. A 
relação das OS com o estado se dará conforme o estabelecido nos respectivos 
instrumentos legais, utilizando-se como instrumento gerencial o contrato de gestão. As 
OS, portanto, se distinguem das empresas públicas, autarquias, fundações públicas ou 
sociedades de economia mista (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1997). 

 

O artigo 199 da Constituição Federal prevê que “a assistência à Saúde é livre à iniciativa 
privada”. O parágrafo primeiro deste artigo prevê que “as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

A prática da parceria com o Terceiro Setor, além de estar respaldada na Constituição 
Federal demonstra a maturidade do Poder Público no entendimento de que o Estado, 
embora necessário, imprescindível e insubstituível, não é o suficiente para que o 
atendimento da demanda social da população. Demonstra a conscientização de que, 
com o aumento da demanda social é necessária adoção de postura com práticas 
cooperativas, predominantes na sociedade civil organizada. 
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O Terceiro Setor, há décadas, tem sido reconhecido em todo mundo com força de 
transformação essencial para os desafios da promoção do “bem público”. Essa nova 
sociedade de transformação coloca o Terceiro Setor como um fenômeno irreversível de 
mudança e consolidação democrática da conscientização de direitos, uma vez que, essa 
esfera da realidade social é relativamente autônoma, está fora da ordem arcaica do 
Estado e não se compara à lógica do mercado, estando, por sua natureza, mais próxima 
da comunidade. 

 

Vale ressaltar que a transferência da gestão de serviços de saúde a uma entidade sem 
fins lucrativos não deve ser confundido com o afastamento do cumprimento da 
obrigação constitucional do gestor público em garantir saúde a todos os brasileiros, 
tampouco não há o que se falar em privatização da gestão de atividades essenciais uma 
vez que a atividade continua sendo essencialmente pública, ocorrendo Gestão 
Compartilhada, onde o patrimônio continua sendo público e as diretrizes emanam do 
Poder Público. 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 

Administrar a vida de uma comunidade, buscando atingir parâmetros de qualidade de 
vida cada vez melhor, exige trabalho em equipe e constante aprendizado e troca de 
experiências. 

 

O atendimento às questões de saúde é o ponto primordial na Administração Pública, 
onde os recursos são limitados e os desafios são crescentes. 

Por sua complexidade, a assistência em saúde “é condição essencial para a construção 
da felicidade humana, sendo um processo civilizatório”. 

 

“Os usuários possuem uma concepção de saúde moldada pelos hábitos e crenças 
originados da experiência própria (inclusive aquela de não ter acesso) e pela mídia ou 
intelectuais formadores de opinião, que muitas vezes se distancia do que seja necessário 
para o ganho de qualidade de vida e diminuição dos agravos à saúde”. 
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Esta preocupação tem motivado todas as comunidades e nações, a ponto da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), ter buscado já nos idos de 1976, um consenso 
que estabeleceu como base fundamental para a organização dos serviços de atenção à 
saúde, uma estrutura imprescindível e primordial que passou a ser conhecida como: 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE e que tem o papel de ser a porta de entrada do sistema 
de saúde, não apenas para racionalizar gastos, mas especialmente para evitar o 
sofrimento e empoderar o cidadão na defesa da vida través de um trabalho integrativo 
e multiprofissional buscando a mudança na postura de hábitos pessoais e sociais. 

 

Preocupados com soluções imediatas e simples, “a grande maioria dos gestores acaba 
optando por organizar o sistema sob a lei da oferta X demanda”, ou mesmo buscam 
soluções eleitoreiras. 

 

Este é um equívoco comum que causa surpresas desagradáveis, não apenas aos gestores 
públicos, mas principalmente aos usuários dos serviços de saúde ofertados à população 
macro considerada, que acaba por arcar com as incorreções técnicas das políticas 
públicas de saúde. 

 

Louvável é, todavia, a preocupação do administrador que tem a visão de futuro e a 
sabedoria de aprimorar a estrutura que recebeu, deixando de lado vaidades pessoais e 
demandas meramente políticas, focando o cerne da discussão em que realmente 
merece a atenção básica – a população usuária dos serviços públicos de saúde. 

 

É neste diapasão que a estratégia de implantação da Estratégia de Saúde da Família se 
apresenta como perspectiva de política pública de longo prazo humanizada e focada na 
aferição de indicadores qualitativos e quantitativos condizentes com o fundamento 
republicano da dignidade da pessoa humana e da excelência na outorga de serviço de 
origem primária estatal, subsidiando toda a população beneficiária de parâmetros e 
premissas de saúde verdadeiramente positivos, em contribuição ao aumento da 
qualidade de vida desta população beneficiária. 
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3. HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ 
 

As terras da Serra da Meruoca e aos arredores ao norte desta, nas quais o atual 
município de Massapê situa-se nas terras nas quais habitaram os índios: anacés, tacaris-
arariús e tabajaras. 

 

Um dos fatores de fixação de populacional do PATO de Serra Verde(Massapê), foi a volta 
do jornal do boris dos Paroaras (cearenses que emigraram para a Amazônia durante a 
ressaca do joão de 1877 e trabalharam no primeiro ciclo da borracha, que voltaram bem-
afortunados). 

 

Um segundo fator de fixação foi a construção da Estrada de Ferro de Sobral-Camocim e 
em em seguida a inauguração da Estação de Trem de Massapê em 31 de dezembro de 
1881. 

 

Subdivisão 

 

O município é dividido em 8 distritos: Massapê(sede), Aiuá, Ipaguaçu (antigo Acaraú-
Mirim), Mumbaba, Padre Linhares, Tangente, Tuína e Sítio Socorro. 

 

Clima 

 

Tropical quente semiárido com pluviometria média de 765,1 mm[8] com chuvas 
concentradas de janeiro a abril. 

  

Hidrografia e recursos hídricos 

 

As principais fontes de água são os rios: Acaraú e Tucunduba, Riacho Caranguejo e Açude 
Acaraú Mirim (atualmente com 46 milhões m³). Existem dois principais rios totalmente 
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ou essencialmente localizados no município: Rio Contendas e Rio Raiz (Rio do Canto). 
Todos eles nascem em regiões de relevo mais elevado no Noroeste, como Serra da 
Meruoca e região de Aiuá. O Rio Contendas é o que tem seu percurso atravessado pela 
cidade, infelizmente com alto nível de poluição, provindos do esgoto de córregos e 
tubulações de esgoto estourada, mas durante o período de estiagem a cota laminar 
d'água é próxima a zero. Os Rios Contendas e Raiz desembocam no Açude Acaraú Mirim 
(o quino maior reservatório da Bacia do Vale do Acaraú, perdendo apenas para os 
açudes Araras - Varjota; Taquara - Cariré; Ayres de Sousa - Sobral; e Edson Queiroz - 
Santa Quitéria), cujo vertedouro remete suas águas para o Rio Acaraú. Nos últimos anos 
a capacidade hídrica vem sofrendo uma queda na capacidade devido às erosões 
ocasionadas nas margens de rios e represas, tornando-os cada vez mais raso. Nisso se 
torna fundamental a dragagem. Outro problema sério é o acentuado estado de 
degradação das margens dos corpos lóticos do município, que com mata ciliar 
desmatada ou pouco significante, acabam aumentando o estado de sedimentação do 
leito, o que pode interferir nas enchentes no período chuvoso intenso. 

 

Relevo e solos 

 

As principais elevações são: Pico de Aiuá e Pico de São Brás, este com 992 metros acima 
do nível do mar. 

 

Vegetação 

 

Floresta subcaducifólia espinhosa ou mata seca, e floresta subperenifólia tropical plúvio-
nebular. 

 

Cultura 

 

Os principais eventos culturais são as festas dos padroeiros: Nossa Senhora Perpétuo 
Socorro e São Francisco. 
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Demografia 

 

População Total: 35.201 

 

4. ECONOMIA 
 

Agricultura: algodão arbóreo e herbáceo, caju, mandioca. Milho e feijão. Pecuária: 
bovino, suíno e avícola. 

 

Indústrias: oito (uma metalúrgica, uma de madeira, uma de bebida, 03 de produtos 
alimentares, 02 de vestuário, calçados e artigos de tecidos, couros e peles). 

 

5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

A importância de traçar um perfil epidemiológico consiste em definir metas específicas, 
objetivando melhorias significativas na qualidade de vida, maior satisfação por parte da 
comunidade envolvida, bem como, identificar os nós críticos e necessidades no sistema 
de saúde local. 

 

A avaliação epidemiológica instrumentaliza o gestor nas suas propostas de soluções, na 
identificação das ações mais apropriadas, quais as metas devem ser atingidas e quais 
ações estratégicas necessárias visando melhorar a qualidade de atendimento para 
alcançar a excelência. 

 

Município: Massapê - CE             

Indicadores da Atenção Básica 

A
n
o 

Mo
del
o 

de 

Popu
lação 
cobe
rta (1) 

% 
popu
laçã

o 

Médi
a 

men
sal 

% de 
crian
ças c/ 
esq.v

% de 
crian
ças 

c/ale

% de 
cobe
rtura 

de 

Taxa 
mor
talid
ade 

Prev
alên
cia 
de 

Taxa 
hospi
taliza
ção 

Taxa 
hospi
taliza
ção 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

17 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

Ate
nçã
o 

cobe
rta 

pelo 
prog
ram

a 

de 
visita
s por 
famíl
ia (2) 

acinal 
básic
o em 
dia (2) 

it. 
mate
rno 

exclu
sivo 

(2) 

cons
ultas 

de 
pré-
natal 

(2) 

infa
ntil 
por 
diar
réia 

(3) 

desn
utriç
ão (4) 

por 
pneu
moni
a (5) 

por 
desid
rataç
ão (5) 

2
0
0
4 

PAC
S 

         
15.6

79  

             
49,1  

               
0,08  

                   
92,3  

                 
56,6  

                  
92,2  

             
6,8  

                
17,9  

                  
110,5  

                 
82,8  

PSF          
12.1

25  

             
37,9  

               
0,09  

                   
91,4  

                 
51,3  

                  
93,9  

             
9,1  

                
14,2  

                  
107,5  

                
134,4  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
27.8

04  

             
87,0  

               
0,08  

                   
91,9  

                 
54,3  

                  
92,9  

             
7,8  

                
16,4  

                  
109,7  

                 
96,7  

2
0
0
5 

PAC
S 

         
15.6

79  

             
47,1  

               
0,07  

                   
96,0  

                 
62,9  

                  
87,0  

             
3,6  

                
14,3  

                  
192,6  

                
133,3  

PSF          
12.1

25  

             
36,5  

               
0,07  

                   
96,8  

                 
60,7  

                  
96,0  

             
7,9  

                
13,6  

                  
473,7  

                
684,2  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
27.8

04  

             
83,6  

               
0,07  

                   
96,4  

                 
61,9  

                  
91,4  

             
5,7  

                
14,0  

                  
227,3  

                
201,

3  

2
0
0
6 

PAC
S 

         
15.6

79  

             
46,2  

               
0,09  

                   
96,9  

                 
65,5  

                  
97,2  

               
-    

                
10,7  

                    
85,2  

                
100,0  

PSF          
12.1

25  

             
35,7  

               
0,08  

                   
97,4  

                 
61,4  

                  
96,7  

           
10,2  

                
11,8  

                  
868,4  

             
1.473

,7  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
27.8

04  

             
82,0  

               
0,08  

                   
97,2  

                 
63,0  

                  
96,9  

             
6,5  

                
11,4  

                  
181,8  

                
269,

5  

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

18 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

2
0
0
7 

PAC
S 

           
5.35

9  

             
15,5  

               
0,09  

                   
98,9  

                 
63,9  

                  
97,9  

               
-    

                 
8,9  

                    
81,8  

                 
76,5  

PSF          
24.6

40  

             
71,3  

               
0,08  

                   
98,7  

                 
64,1  

                  
97,7  

               
-    

                 
9,7  

                    
22,1  

                 
22,1  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
29.9

99  

             
86,8  

               
0,08  

                   
98,8  

                 
64,0  

                  
97,8  

               
-    

                 
9,3  

                    
31,3  

                 
30,5  

2
0
0
8 

PAC
S 

                  
-  

                
-    

               
0,09  

                   
98,9  

                 
61,2  

                  
98,5  

               
-    

                 
8,7  

                       
-    

                     
-    

PSF          
33.8

13  

             
97,0  

               
0,08  

                   
99,0  

                 
62,4  

                  
98,2  

               
-    

                 
7,4  

                    
20,5  

                 
26,0  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
33.8

13  

             
97,0  

               
0,08  

                   
99,0  

                 
62,1  

                  
98,3  

               
-    

                 
7,7  

                    
25,6  

                 
30,7  

2
0
0
9 

PAC
S 

           
3.33

8  

               
9,4  

               
0,09  

                   
99,9  

                 
50,2  

                  
98,3  

               
-    

                 
2,4  

                    
20,7  

                 
37,3  

PSF          
32.8

80  

             
92,9  

               
0,08  

                   
98,8  

                 
65,4  

                  
99,0  

               
-    

                 
6,8  

                    
25,7  

                 
36,1  

Out
ros 

                  
-  

                
-    

                  
-    

                      
-    

                    
-    

                     
-    

               
-    

                   
-    

                       
-    

                     
-    

Tot
al 

         
36.2

18  

           
102,

4  

               
0,08  

                   
98,9  

                 
63,4  

                  
98,9  

               
-    

                 
6,3  

                    
25,2  

                 
36,3  

Fonte: SIAB. Situação da base 
de dados nacional em 
22/02/2010. 

       

N
ot
as
: 

           

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

19 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

(1): Situação no 
final do ano 

         

(2): Como numeradores e 
denominadores, foi utilizada a média 
mensal dos mesmos. 

      

(3): por 1.000 
nascidos vivos 

         

(4): em 
menores de 2 
anos, por 100 

         

(5): em menores de 5 anos, por 1000; 
menores de 5 anos na situação do final 
do ano 

      

 

Unidade da Federação: Ceará - CE                 

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa 
Etária - CID10 

 

  

    

(por local de residência) 
     

2009 
     

Capítulo CID Me
nor 

1 

1 
a 
4 

5 
a 
9 

10 
a 

14 

15 
a 

19 

20 
a 

49 

50 
a 

64 

65 
e 

mai
s 

60 
e 

mai
s 

T
ot
al 

     

I.   Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

           
19,

3  

     
3

0,
1  

     
2

2,
7  

         
17
,3  

          
4,
9  

          
5,
6  

         
10
,8  

             
13,

7  

             
13,

1  

     
1

0,
5  

     

II.  Neoplasias 
(tumores) 

             
0,2  

      
0,
9  

      
1,
5  

          
2,
7  

          
1,
7  

          
5,
2  

          
9,
6  

               
6,2  

               
7,0  

       
4,
8  

     

III. Doenças 
sangue órgãos 
hemat e transt 
imunitár 

             
0,4  

      
0,
6  

      
0,
7  

          
0,
7  

          
0,
3  

          
0,
4  

          
0,
8  

               
1,1  

               
1,0  

       
0,
6  

     

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

             
1,1  

      
1,
7  

      
1,
7  

          
1,
2  

          
0,
4  

          
0,
9  

          
3,
8  

               
4,2  

               
4,2  

       
1,
7  

     

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

20 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

V.   Transtornos 
mentais e 
comportamentai
s 

                
-  

          
-  

          
-  

          
0,
2  

          
1,
2  

          
4,
2  

          
2,
1  

               
0,2  

               
0,4  

       
2,
4  

     

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

             
0,9  

      
1,
1  

      
1,
2  

          
1,
3  

          
0,
5  

          
0,
7  

          
1,
3  

               
1,2  

               
1,3  

       
0,
9  

     

VII. Doenças do 
olho e anexos 

             
0,1  

      
0,
1  

      
0,
2  

          
0,
3  

          
0,
1  

          
0,
3  

          
1,
6  

               
1,8  

               
1,9  

       
0,
6  

     

VIII.Doenças do 
ouvido e da 
apófise mastóide 

             
0,1  

      
0,
2  

      
0,
3  

          
0,
3  

          
0,
1  

          
0,
1  

          
0,
0  

               
0,0  

               
0,0  

       
0,
1  

     

IX.  Doenças do 
aparelho 
circulatório 

             
0,5  

      
0,
3  

      
0,
8  

          
1,
8  

          
1,
1  

          
4,
9  

         
21
,0  

             
24,

8  

             
24,

5  

       
8,
1  

     

X.   Doenças do 
aparelho 
respiratório 

           
32,

3  

     
4

5,
4  

     
3

0,
2  

         
17
,6  

          
4,
6  

          
4,
4  

         
12
,6  

             
20,

3  

             
18,

8  

     
1

3,
0  

     

XI.  Doenças do 
aparelho 
digestivo 

             
1,9  

      
5,
1  

      
8,
1  

          
8,
4  

          
4,
0  

          
8,
5  

         
12
,9  

               
7,7  

               
8,6  

       
7,
9  

     

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo 

             
0,8  

      
2,
0  

      
2,
8  

          
3,
2  

          
1,
8  

          
2,
3  

          
3,
5  

               
2,8  

               
2,9  

       
2,
4  

     

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e 
tec conjuntivo 

             
0,1  

      
0,
5  

      
1,
5  

          
2,
2  

          
0,
9  

          
1,
4  

          
1,
4  

               
0,9  

               
1,0  

       
1,
2  

     

XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

             
1,2  

      
3,
1  

      
6,
5  

          
6,
7  

          
4,
9  

          
7,
1  

          
7,
2  

               
5,5  

               
5,8  

       
6,
1  

     

XV.  Gravidez 
parto e 
puerpério 

                
-  

          
-  

      
0,
0  

         
10
,0  

         
62
,6  

         
40
,1  

          
0,
0  

               
0,0  

               
0,0  

     
2

5,
0  

     

XVI. Algumas 
afec originadas 
no período 
perinatal 

           
35,

7  

      
0,
7  

      
0,
0  

          
0,
0  

          
0,
1  

          
0,
1  

          
0,
0  

               
0,0  

               
0,0  

       
2,
1  
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XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

             
2,8  

      
2,
1  

      
2,
4  

          
1,
8  

          
0,
5  

          
0,
3  

          
0,
2  

               
0,1  

               
0,1  

       
0,
6  

     

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex 
clín e laborat 

             
0,3  

      
0,
5  

      
0,
7  

          
0,
9  

          
0,
8  

          
1,
0  

          
1,
6  

               
1,6  

               
1,6  

       
1,
0  

     

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 
externas 

             
0,8  

      
4,
0  

     
1

4,
2  

         
17
,8  

          
8,
0  

          
8,
7  

          
7,
2  

               
6,1  

               
6,1  

       
7,
9  

     

XX.  Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

                
-  

      
0,
0  

      
0,
0  

          
0,
0  

          
0,
0  

          
0,
0  

          
0,
0  

               
0,0  

               
0,0  

       
0,
0  

     

XXI. Contatos 
com serviços de 
saúde 

             
1,7  

      
1,
6  

      
4,
6  

          
5,
6  

          
1,
7  

          
4,
1  

          
2,
3  

               
1,6  

               
1,7  

       
3,
1  

     

CID 10ª Revisão 
não disponível 
ou não 
preenchido 

                
-  

          
-  

          
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

                   
-  

                   
-  

          
-  

     

Total          
10

0,0  

   
1
0

0,
0  

   
1
0

0,
0  

       
10
0,
0  

       
10
0,
0  

       
10
0,
0  

       
10
0,
0  

            
100

,0  

            
100

,0  

   
1
0

0,
0  

     

Fonte: SIH/SUS. 
Situação da base de 
dados nacional em 
03/05/2010. 
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6. SANEAMENTO BÁSICO 
 

 

Unidade da Federação: Ceará - CE 

           

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de 
Água 

 

         
Abastecimento Água 1991 2000           

Rede geral       41,7        59,1            
Poço ou nascente (na propriedade)       20,2        21,6            
Outra forma       38,1        19,3            
Fonte: IBGE/Censos Demográficos             
           

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária 

 

         
Instalação Sanitária 1991 2000           

Rede geral de esgoto ou pluvial         5,9        20,4            
Fossa séptica       13,4        12,2            
Fossa rudimendar       36,1        39,2            
Vala         0,9          1,0            

7,2%

11,4%

33,7%22,3%

3,6%

5,4%

16,3%

Mortalidade Proporcional (todas 
as idades)

I.   Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II.  Neoplasias (tumores)

IX.  Doenças do aparelho circulatório
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Rio, lago ou mar             -          0,5            
Outro escoadouro         0,9          0,7            
Não sabe o tipo de escoadouro         0,6              -            
Não tem instalação sanitária       42,2        26,0            
Fonte: IBGE/Censos Demográficos             
           

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 

 

         
Coleta de lixo 1991 2000           

Coletado       41,2        59,4            
Queimado (na propriedade)         6,4        12,1            
Enterrado (na propriedade)         1,6          1,7            
Jogado       36,7        24,2            
Outro destino       14,2          2,6            
Fonte: IBGE/Censos Demográficos           
           
           

Deve-se trabalhar em educação em saúde e ambientais, ações preventivas  para 
controle de possíveis epidemias tais como; febre amarela, dengue, chikungunya, zika 
vírus, viroses, etc. 

 

7. CONCLUSÃO 
 

Após a análise introdutória das condições propriamente e globalmente consideradas da 
saúde do Município de Massapê, identificamos desafios que impõem à Rede de Atenção 
Primária à Saúde. 

 

Temos uma tarefa imediata de reestruturar o atendimento aos grupos de risco como a 
Saúde da Mulher, Saúde da Criança e a Saúde do Adulto, objetivando a redução de 
danos, oferecendo um atendimento humanizado e integral, visualizando as ações de 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação integral. 

 

Além da demanda de atender as patologias imediatas da população, com as 
intercorrências que acontecem no dia a dia. 
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Neste sentido as equipes deverão estar preparadas para acolher a pessoa que buscar 
apoio nos serviços para seus problemas relativos à saúde. 

 

 Este momento é um tempo importante para a conscientização da pessoa relativa a seus 
cuidados pessoais, familiares e sociais. Diferente de um pronto atendimento, onde se 
visualiza unicamente a resolução de uma queixa, eis que aqui temos a oportunidade de 
reforçar a adesão do usuário as ações de saúde e de seu papel de partícipe do processo 
social. 

 

O grande desafio que se apresenta neste diagnostico é a necessidade de um trabalho 
integrado com os demais órgãos da própria Diretoria de Saúde do Município como a 
Vigilância em Saúde, UBSs com suas especialidades, e Hospital. 

 

Da mesma forma se impõem uma ação interinstitucional com as demais Diretorias 
Municipais, como Educação, Ação Social, Segurança e Assuntos Jurídicos. 

 

 

 

Conta, 

 

 

 

 

 

Luiz Carlos de Jesus Ferreira 

Diretor Presidente 
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O PAPEL PRIVILEGIADO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, ENTIDADES DO TERCEIRO 
SETOR POR EXCELÊNCIA, NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. 
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1. PREMISSAS PRIMÁRIAS – CONCEITUAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA DAS ORGANIZAÇÔES 
SOCIAIS ENQUANTO ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
 

Segundo a origem histórica do termo, a expressão “Terceiro Setor” foi trazida ao 
vocabulário brasileiro mediante neologismo, pela mera tradução do vocábulo third 
sector, que faz parte do vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos. 

 

Neste sentido, é de uso corriqueiro nos Estados Unidos, de onde se obteve a inspiração 
para a cultura vernacular brasileira, que o termo seja utilizado paralelamente a outras 
expressões, dentre as quais duas se destacam – a primeira diz "organizações sem fins 
lucrativos" (no profit organizations), que significa um tipo de instituição cujos benefícios 
financeiros não podem ser distribuídos entre seus diretores e associados; já a segunda, 
"organizações voluntárias”, tem um sentido complementar ao da primeira, uma vez que, 
não sendo o lucro objetivado em sua finalidade estatutária, depreende-se que sua 
criação seja fruto de um puro ato de vontade de seus fundadores, unidos e imbuídos na 
persecução de determinado ajuste ou objeto. 

 

Esse é um conceito do século XVIII que desempenhou papel importante na filosofia 
política moderna, sobretudo entre autores da Europa Continental. 

 

Designava um plano intermediário de relações entre a natureza pré-social e o Estado, 
onde a socialização se completaria pela obediência a leis universalmente reconhecidas. 

 

No entendimento clássico, incluía a totalidade das organizações particulares que 
interagem livremente na sociedade (entre as quais as empresas e seus negócios), 
limitadas e integradas, contudo, pelas leis nacionais. 
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Fala-se hoje das “organizações sociais" (OS) como um conjunto que, por suas 
características, distingue-se não apenas do Estado, mas também do mercado. 

 

Nela e por ela, indivíduos e instituições particulares exerceriam a sua cidadania, de 
forma direta e autônoma. 

 

Estar na "organização social" implicaria um sentido de vinculação com a cidadania, com 
seus direitos e deveres, num plano simbólico que é logicamente anterior ao obtido pela 
vinculação política, dada pela mediação dos órgãos de governo. 

 

Um verdadeiro espaço integração cidadã, a Organização Social distingue-se do Estado; 
entretanto, pela sua perene promoção de interesses coletivos, diferencia-se também da 
lógica do mercado, formando, por assim dizer, um TERCEIRO SETOR. 

 

Em termos práticos, o verbete Organização Social denota uma qualificação, um título, 
que a Administração Pública outorga a uma Entidade privada, sem fins lucrativos, para 
que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público com o intuito da 
realização de seus fins com interesses exclusivamente públicos e comunitários. 

 

A qualificação e seu funcionamento, em âmbito federal, ocorrem nos termos da Lei 
Federal nº 9.637 de 18/05/1998 e as atividades sociais regulamentadas devem ocorrer 
necessariamente ao Ensino, à Pesquisa Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à 
Preservação e Proteção ao Meio Ambiente e à Cultura e à Saúde. 

 

Após a qualificação e atendendo todos os requisitos previstos no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, a Organização Social poderá contar com recursos orçamentários e bens 
públicos, transferidos mediante permissão de uso e os recursos liberados de acordo com 
o cronograma de desembolso, para executar o Contrato de Gestão. 

 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

28 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

Vale ressaltar que a qualificação da entidade é ato administrativo discricionário do 
Poder Público, de acordo com a conveniência e oportunidade observada pelo gestor 
para o estabelecimento de parceria com a Sociedade Civil Organizada. 

A Organização Social faz parte do universo do Terceiro Setor que é um conjunto de 
entidades sem fins lucrativos de direito privado, regidas inicialmente pelo Código Civil e 
que têm em comum atividade em prol da solução dos problemas sociais do Estado. 

 

Dentre as metas pactuadas entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, a 
Saúde desponta no cenário atual como o maior desafio a ser encampado através de 
parcerias entre o Público e o Privado. 

 

Em resumo, pelo que foi visto até aqui, pode-se dizer que o "terceiro setor" é composto 
de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 
voluntária, num âmbito não-governamental, expandindo o seu sentido para outros 
domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

2. PREMISSAS SECUNDÁRIAS – HISTÓRICAS NORMATIVAS E ESCOPO DE 
ATUAÇÃO DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL. 
  

 

A administração pública direta no Brasil apresenta muitas dificuldades que são 
consequências de seus aspectos históricos, sociais e políticos. Dentre os principais 
desafios está a superação de um sistema burocrático, muitas vezes permeado pela 
prática indesejada da descontinuidade administrativa, o que torna os processos de 
tomada de decisão e de contratação de pessoas, obras e serviços lentos e ineficientes, 
gerando assim uma gestão pública falha e por vezes incapazes de realizar aquilo a que 
se propõe. 

 

A insuficiência de recursos é uma justificativa bastante utilizada pelos gestores públicos 
para findar questionamentos sobre as falhas ocorridas nos serviços. Entretanto após a 
criação da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1996 (BRASIL, 
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1996) o setor saúde passa a ter seus recursos transferidos fundo a fundo, ou seja, de 
modo regular e automático, e a ausência de recursos passa a não justificar distorções 
continuadas sobre a prestação de serviços. Porém o mau gerenciamento desses 
recursos pode ocasionar danos e prejuízos ao sistema, sendo o principal fator de críticas 
ao SUS. 

Como uma das alternativas propostas no processo de reforma do Estado, surgem as 
Organizações Sociais (OS), que são organizações privadas sem fins lucrativos que são 
contratadas pelos poderes públicos para executar atividades públicas por uma dada 
forma de contratação, que garante a prestação de serviços, por parte da OS, e o repasse 
financeiro, por parte do órgão público contratante. As Organizações Sociais podem atuar 
com o aval de uma legislação específica que seja adequada ao segmento gerenciado. 

 

O artigo 199 da Constituição Federal prevê que “a assistência à Saúde é livre à iniciativa 
privada. ” O parágrafo primeiro deste artigo prevê que “as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio”. 

 

A prática da parceria com o Terceiro Setor, além de estar respaldada na Constituição 
Federal demonstra a maturidade do Poder Público no entendimento de que o Estado, 
embora necessário, imprescindível e insubstituível, não é suficiente para o atendimento 
da demanda social da população. 

 

Demonstra a conscientização de que, com o aumento da demanda social é necessário à 
adoção de postura com práticas cooperativas, predominantes na sociedade civil 
organizada. 

 

O Terceiro Setor, há décadas, tem sido reconhecido em todo o mundo como força de 
transformação essencial para os desafios da promoção do “bem público”. 

 

Esta nova sociedade de transformação coloca o Terceiro Setor como um fenômeno 
irreversível de mudança e consolidação democrática da concretização de direitos, uma 
vez que, essa esfera da realidade social é relativamente autônoma, está fora da ordem 
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arcaica do Estado e não se compara à lógica do mercado, estando, por sua natureza, 
mais próximo da comunidade. 

 

Vale ressaltar que a transferência da gestão de serviços de saúde a uma entidade sem 
fins lucrativos não deve ser confundido com o afastamento do cumprimento da 
obrigação constitucional do gestor público em garantir saúde a todos os brasileiros, 
tampouco não há o que se falar em privatização da gestão de atividades essenciais uma 
vez que a atividade continua sendo essencialmente pública, ocorrendo Gestão 
Compartilhada, onde o patrimônio continua sendo público e as diretrizes emanam do 
Poder Público. 

  

Neste pano de fundo que a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, foi promulgada como 
uma das medidas implementadas no âmbito da reforma administrativa realizada no 
Governo Federal no período de 1995 a 1999, cujos objetivos eram: (a) aumentar a 
governança do Estado; (b) limitar a sua atuação às funções que lhe são próprias; e (c) 
transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local. 

 

A reforma orientava-se por um Plano Diretor que propunha estratégias articuladas de 
fortalecimento das atividades de direção superior da Administração Pública, assim como 
das demais atividades privativas de estado; e de desoneração da ação estatal direta no 
campo das atividades e serviços públicos não privativos, especialmente os de natureza 
social; e das atividades estatais voltadas para o mercado. 

 

Para o setor de atividades voltadas para o mercado, o Plano propunha a privatização; e 
para o setor de atividades e serviços não privativos, propunha a publicização da ação 
pública, ou seja, a absorção dessas atividades e serviços, normalmente voltadas ao 
provimento de benefícios sociais aos cidadãos, por entidades civis sem fins lucrativos 
qualificadas pelo Poder Público como organizações socais. 

 

A implementação de organizações sociais implicaria duas ações complementares: 
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(a) a publicização de determinadas atividades executadas por entidades estatais, 
que seriam extintas; e  

 

(b) a absorção dessas atividades por entidades privadas qualificadas como OS, mediante 
celebração de contrato de gestão. 

 

A estratégia de transferência das atividades estatais “publicáveis” para o Terceiro Setor, 
garantido o fomento público, partia das seguintes premissas: 

  

a) reconhecimento do Terceiro Setor como um setor constituído por “associações 
civis sem fins lucrativos que não são de propriedade de nenhum individuo ou grupo e 
que estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse público”; 

 

b) ao se libertar das obrigações de execução direta de atividades e serviços voltados 
para o cidadão, o Governo poderia exercer sobre essas atividades um controle 
estratégico de cobrança dos resultados relacionados aos objetivos das políticas públicas, 
tendo no contrato de gestão o instrumento de regulação da atuação da OS; 

 

c) o modelo de OS tornava mais fácil e direto o controle social, visto que previa a 
participação de representantes dos diversos segmentos representativos da sociedade 
civil nos conselhos de administração; 

 

d) o modelo de OS iria favorecer o financiamento, pela sociedade civil 
(constituidora da OS), das atividades públicas não estatais, especialmente por meio de 
doações; 

  

e) apesar de as organizações sociais, por estarem fora da Administração Pública 
indireta, gozarem de autonomia administrativa e financeira, seus dirigentes seriam 
chamados a assumir responsabilidades maiores, em conjunto coma sociedade, na 
gestão da instituição e na melhoria da eficiência e qualidade dos serviços, atendendo 
melhor o cidadão a um menor custo; 
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f) uma vez qualificada como OS, a entidade civil sem fins lucrativos estaria 
habilitada a receber recursos financeiros e a administrar bens e equipamentos do 
Estado, obrigando-se, em contrapartida, a cumprir compromissos estabelecidos no 
contrato de gestão e, inclusive, de alcançar metas de desempenho relacionadas à 
qualidade e à efetividade dos serviços prestados ao público; 

 

g) a diferença fundamental entre o contrato de gestão e o convênio de 
transferência de recursos para o setor privado; visto que no contrato de gestão as 
vinculações mútuas seriam muito mais profundas e permanentes, porque as dotações 
que seriam transferidas às OS, por força do contrato de gestão, estariam destacadas no 
orçamento destinado ao seu órgão supervisor, no Orçamento Público da União, cabendo 
às mesmas um papel central na implementação das políticas sociais do Estado; 

 

h) a direção superior das OS seriam exercidas por um conselho de administração 
constituído majoritariamente por representantes do Poder Público e da Sociedade 
garantiriam um modelo de cogestão das atividades publicizadas e; 

 

i) o controle da aplicação dos recursos públicos transferidos à OS, por parte do 
Poder Público, seria realizado dentro do modelo de controle por resultados, tendo como 
base o cumprimento dos compromissos estabelecidos no contrato de gestão e das 
metas de desempenho pactuadas com a entidade civil. 

 

O modelo de parceria do Poder Público com as organizações socais foi instituído pelo 
Governo Federal, por meio da Lei nº 9.637/98, havendo sido, posteriormente, adotado 
por estados e municípios brasileiros, que promulgaram leis próprias de OS, com 
dispositivos convergentes e alguns divergentes do teor da lei federal. 

Hoje, o que se chama por “organização social” é, na verdade, um rol de modelos de 
parceria público-privada, distintos entre si, que para serem adequadamente 
compreendidos exigem a análise individualizada e detalhada do estatuto jurídico de 
cada um. 
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Entre eles, de comum, há o fato de se tratarem de títulos públicos outorgados pelos 
Poderes Executivos dos Entes Federativos, por autorização dos seus respectivos Poderes 
Legislativos, a entidades civis sem fins lucrativos, mediante comprovação de 
cumprimento de requisitos estatutários, exigidos em lei, com o objetivo de com elas 
estabelecer parcerias, em geral de médio e longo prazo, para provimento de benefícios 
sociais à população. 

 
 
3. PREMISSAS TERCIÁRIAS – DA NATUREZA DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

O contrato de gestão é um instituto do direito administrativo -constitucional, ex vi, 
artigo 37, § 8º, da Constituição da República, que deve ter o mister de proporcionar a 
transparência e a racionalidade estatal. 

 

Tal contrato é reconhecido pelo fato de permitir que a Administração Pública amplie sua 
liberdade de ação, com a flexibilização do regime jurídico administrativo. 

 

Ao mesmo tempo, é enaltecido por propiciar que a Administração Pública se aproxime, 
na prestação dos serviços públicos, da eficiência tida pelas empresas particulares. 

 

Para Hely Lopes Meirelles, cuida-se o ajuste contratual mais “de um acordo operacional” 
pelo qual é estabelecido o programa de trabalho, com a fixação de objetivos a alcançar, 
cronograma da liberação de dotação orçamentária, critérios de avaliação de 
desempenho, prazos de execução e limites para despesas7. 

 

O contrato de gestão, como salienta referido doutrinador, “não é fonte de direitos”, 
sendo simplesmente o instrumento jurídico que permite a aplicação de determinados 
benefícios previstos em lei8. 

 

Outrossim, o jurista Marcos Juruena salienta que, na ausência de dispositivo legal, o 
contrato de gestão poderá prever que não dependerão de autorização prévia do Poder 
Executivo os seguintes atos de gestão administrativa e empresarial: 
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a) seleção, admissão, remuneração, promoção e desenvolvimento de pessoal, bem 
como a prática de todos os demais atos próprios de gestão de recursos humanos; 

 

b) negociação e celebração de acordos coletivos de trabalho, de natureza 
econômica ou jurídica, bem como sua defesa ou postulação judicial por meios próprios; 

7 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 256.  

8 IDEM, p. 257. 

 

c) realização de viagens ao exterior de administradores e empregados; 

 

d) contratação e renovação de operações de crédito de quaisquer espécies com 
instituições financeiras e com fornecedores de bens e serviços, nacionais e 
internacionais, inclusive arrendamento mercantil, bem como a emissão de obrigações e 
de quaisquer outros títulos nos mercados nacional e internacional, previamente 
submetidos a uma análise de classificação de risco e observados os limites de 
endividamento fixados pelo Senado Federal; 

 

e) contratação e renovação de operações de empréstimos e financiamentos, títulos 
descontados, adiantamentos, arrendamento mercantil e garantias de qualquer 
natureza, realizadas pelas instituições financeiras e sociedades de arrendamento 
mercantil, livremente escolhidas; 

 

f) elaboração, execução e revisão do planejamento e dos respectivos orçamentos, 
em consonância com as orientações gerais do planejamento 

 

g) cessão de ativos com objetivo de ampliar garantias e reduzir custos de 
emissões9. 
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9 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização – privatização, concessões, 
terceirizações e regulação, p. 531. 

  

O contrato de gestão, pois, é um instituto do direito administrativo - constitucional, cujo 
mister se presta a proporcionar transparência e racionalidade a atividade de prestação 
de serviços outorgados constitucionalmente ao Estado. 

 

Neste sentido, infere-se que a Lei nº 9.637/98 cuida da temática no tocante às atividades 
das organizações sociais. 

 

Não é de se olvidar também que os contratos de gestão celebrados pelo Poder Público 
com Entidades particulares se submetem ao regime jurídico publicista, mediante, 
contudo, a interpretação hermenêutica de flexibilização das disposições estritamente 
formalistas do princípio de direito aventado, mormente o superior interesse da 
administração em ver o escorreito cumprimento dos serviços públicos cuja contratação 
com as Organizações Sociais sejam possíveis, nos termos regulamentados pela Lei 
Federal 9.637/98 e pelas Leis Estaduais, Distritais e Municipais que venha a tratar da 
matéria. 
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A ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - 
UNISAU 
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Organização Social UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
e está em conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código civil, lei nº 
10.406/02 com a lei nº 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – Os e com a Lei 
8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

Criada com a finalidade de implantar, programar e operacionalizar a Estratégia de Saúde 
da Família, a Gestão de Saúde e Pessoas, a Administração de Unidades de Saúde e 
Família, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a Gestão de Saúde e Pessoas, 
a Administração de Unidades de Saúde e Hospitalares, a Gestão de UBS, Pronto 
Atendimento, a Consultoria em área Psíquica, Capacitação em Processo Seletivo e de 
Supervisão e Gestão de Casas Transitórias e Asilos, visando a eficiência do 
gerenciamento da saúde pública, através da implantação e desenvolvimento de 
atividades e programas em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde e do 
Conselho Nacional de Saúde. 

 

A Organização Social UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de 
contratos de saúde; e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do 
indivíduo e da vida. 

 

Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, práticas 
gerenciais adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros 
públicos, com vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos 
sociais. 

 

Também ampliamos os valores com responsabilidade no exercício de suas atividades. 
Na área da Atenção Básica e Hospitalar com o mais alto grau de descentralização e 
capilaridade, dentro dos princípios do SUS, mais próximo das pessoas. 
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Tornamos o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada, e o centro 
de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Para isso primamos pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo do paciente com a unidade de 
saúde que o atende próximo a comunidade onde ele mora, mantendo o cuidado, a 
integridade, a atenção, o atendimento humanizado e participação social. 

 

Nos prontos socorros e Prontos Atendimentos sob gestão da UNISAU implantamos a 
Classificação de Risco através do Protocolo Manchester, um processo dinâmico de 
identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato. 

 

Esta Classificação permite identificar e priorizar os quadros mais graves, priorizando o 
atendimento. 

 

Quanto mais grave a situação do paciente, mais rápido ele será atendido, 
independentemente da ordem de chegada, quando se trata de urgência e emergência 
tempo é vida. 

 

A equipe UNISAU entende que a função essencial do atendimento ao paciente é a 
manutenção e a recuperação da saúde. Dessa forma, investimos muito na educação 
continuada e capacitação dos nossos profissionais, para melhoria no atendimento da 
Atenção Básica, no Atendimento da rede de Urgência e Emergência, nos Serviços de 
Apoio ao Diagnóstico, nas especialidades médicas, na saúde bucal, saúde mental e de 
todo o Atendimento Hospitalar. 

 

Assim, desde a admissão até a sua alta, o paciente passa por uma série de etapas que 
exigem cuidadosas e acertadas intervenções dos profissionais, que, assumem a 
responsabilidade sobre todo o atendimento, não podendo determinar qual é a mais 
significante. 

 

Toda a equipe multidisciplinar envolvida no tratamento da patologia que causou a 
internação empenha seus conhecimentos na fase mais sofisticada da assistência saúde. 
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Para realização de um eficiente serviço de qualidade, a UNISAU segue alguns pontos 
importantes, dentre os quais: 

 

• Incorporar e manter de forma complementar, pessoal qualificado para a 
execução das atividades previstas no Contrato de Gestão, por meio de processo seletivo 
simples, mormente para aquelas atividades consideradas “fim”; 

 

• Implantação de protocolos de atendimentos e guarda de documentação; 

 

• Cumprimento da legislação sanitária municipal, estadual e federal relativa aos 
serviços da Saúde; 

 

• Prestação, de forma gratuita, atendimento sempre com a observância dos 
preceitos de dignidade, respeito de modo universal e igualitário, cumprimento os 
princípios éticos e morais estabelecidos pelos Conselhos de Classe dos profissionais que 
atuarão nos serviços, bem como permitir ao paciente o direito a ser assistido religiosa e 
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso, mediante o cumprimento das 
normas vigentes da Unidade de atendimento; 

 

• Implantarmos serviços de saúde um programa de educação permanente. 

  

 

 

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNISAU 
  

 

I – CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 
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A UNISAU implantou a política de Educação Permanente, visando a articulação entre as 
necessidades de aprendizagem e as necessidades do trabalho, possibilitando a 
atualização técnica dos profissionais da saúde, permitindo a reflexão e a análise crítica 
dos processos de trabalho e dos processos de formação, facilitando a identificação de 
problemas e a elaboração de estratégias para a superação dos mesmos. 

 

O principal objetivo da UNISAU é o aperfeiçoamento profissional e da educação 
permanente, buscando soluções a partir dos problemas enfrentados no cotidiano do 
trabalho, considerando as experiências e as vivências de cada um, e, com isso, promover 
transformações na prática profissional, na própria organização do trabalho e nas 
práticas de ensino. 

 

Nas ações de educação permanente a UNISAU aborda temais tais como: Indicadores em 
saúde; Manuseio de resíduos hospitalares e perfuro cortante; Vias de acesso em 
medicações EV IM, entre outras; humanização na atenção às urgências; higiene, 
limpeza, desinfecção e Esterilização; transporte Inter hospitalar; Normas, Rotinas, 
Protocolos e POP, entre outros. 

 

Para a realização das atividades são obedecidas todas as normas emanadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde, 
bem como o atendimento dos protocolos de regulação, protocolos da Assistência 
Farmacêutica e demais protocolos. 

 

II – SAÚDE EM GERAL: (GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO EM SAÚDE) 

 

Gerenciamento Parcial e Compartilhado dos Sistemas de Saúde Municipais, visando o 
aprimoramento da cobertura assistencial existente, por meio da Implantação de 
programas de prevenção de doenças e promoção da saúde através da otimização da 
gestão de recursos humanos, físicos e financeiros, desenvolvendo um modelo de 
assistência seguindo os princípios de humanização e qualidade técnica nas áreas 
descritas a seguir: 
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III – ATENÇÃO BÁSICA 

 

A Atenção Básica é feita através do atendimento ambulatorial de diagnóstico e 
orientação terapêutica em diversas especialidades médicas, com ênfase nas 
necessidades demandadas da rede básica. 

 

Para a realização do dimensionado a UNISAU segue os seguintes critérios: 

 

 • Projetos de Implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e todos os componentes, que envolvem suas 
atividades: contratação de equipes (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde – ACS, dentistas e auxiliares de consultório dentário – 
ACD), compra de material, medicamentos e insumos; 

 

• Manutenção predial; treinamento, educação continuada e capacitação de 
recursos humanos; informatização da rede; 

 

• Realização de todo o Gerenciamento do Centro de Especialidades, em parceria 
com Secretaria Municipal de Saúde; 

 

• Administração e Manutenção do Centro de Especialidades, bem como de todos 
os profissionais envolvidos em seu funcionamento; 

 

• Acompanhamento e apresentação de relatórios e adequações sempre que 
necessário, com indicadores de produção e eficiência, acordados com a Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como os de acordo com a legislação federal e municipal; 
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• Acompanhamento, monitoramento e supervisão do desenvolvimento das 
especialidades médicas e exames especializados, visando à integralidade da atenção à 
saúde; 

 

• Elaboração de fluxo de agendamentos de consultas e exames nos 
encaminhamentos especializados através da Central de Regulação já existente; 

 

• Disponibilidade de Médicos para atendimento tão logo a condição clínica dos 
pacientes reclame diagnóstico, conduta e procedimento do profissional da medicina. 

 

IV – IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA CRIANÇAS, 
MULHERES, ADULTOS, IDOSOS E ADOLESCENTES. 

 

• Projeto – Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. 

 

• Implantação de Sistemas de Controle. 

 

• Treinamento, educação continuada e capacitação de Recursos Humanos. 

 

• Implantação de Centro de Controle de Zoonoses. 

 

• Implantação de vigilância de doenças de notificação compulsória. 

 

• Programas de proteção a grupos vulneráveis (recém-nascidos de risco, gestação 
de risco, idosos em situação de abandono, adolescente em situação de risco social). 
Programas de qualificação para estabelecimentos que manipulam alimentos e produtos 
para consumo humano. 
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• Implantação de selo de qualidade. 

 

• Programas de vigilância do ambiente de trabalho e de saúde do trabalhador. 

  

• Controle da água. 

 

V – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA 

 

• Implantação de ambulatórios de especialidades médica, de fonoaudiologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia com garantia de referência e contra 
referência. 

 

• Implantação de Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) para quadros de sofrimento 
psíquico grave, leve e moderado, de álcool e drogas. 

 

• Implantação de grade de referência para atendimento de Serviços Auxiliares de 
Diagnóstico e Terapia (SADT), laboratório clínico, de radiologia, tomografia 
computadorizada, ressonância nuclear magnética, anatomia patológica, métodos 
gráficos (ECG – eletrocardiograma, EEG – eletroencefalograma, ultrassom e eco 
cardiografia), medicina nuclear, audiologia e BERA. 

 

• Implantação do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) para acamados, 
idosos, pacientes com dificuldade de locomoção. 

 

• Programas de Referência especializada: programa de saúde mental, DST/AIDS, 
saúde auditiva, saúde bucal, reabilitação e saúde do trabalhador. 
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VI – GESTÃO HOSPITALAR 

 

• Implantação de regulação de leitos hospitalares. 

 

• Procedimentos de média e alta complexidade. 

 

• Gerência de serviços hospitalares próprios e gestão de contratados e 
conveniados. 

 

• Contratos de gestão com parceiros públicos, privados e filantrópicos. 

 

• Implantação do Programa de Internação Domiciliar (PID) com humanização do 
atendimento e alta hospitalar precoce. 

  

VII – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

A UNISAU, visando cumprir o pactuado e a normatização Federal e para atender a 
Política Nacional de Urgência e Emergência e Pronto Atendimento, segue as seguintes 
competências: 

 

• Implantação e organização de Prontos-Socorros hospitalares, unidades pré-
hospitalares fixas (PA – Pronto Atendimento pré-hospitalar móvel, sistemas de 
transporte e resgate de pacientes); 

 

• SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 
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• Funcionamento de modo ininterrupto nas 24 horas, em todos os dias da semana, 
incluídos feriados e pontos facultativos; 

 

• Estabelecimento e adoção do cumprimento de protocolos de acolhimento, 
atendimento clínico, de classificação de risco  e de procedimentos 
administrativos conexos,  atualizando-os  sempre que a evolução do 
conhecimento tornar necessário; 

 

• Implantação do processo de Acolhimento com Classificação de Risco, 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 o grau de 
sofrimento ou a gravidade do caso, com humanização no atendimento e redução do 
tempo de espera; 

 

• Acolhimento dos pacientes e seus familiares, respeitadas as disposições dos 
Protocolos Médicos pertinentes, a estrutura operacional dos próprios públicos geridos 
e as condições clínicas dos pacientes, sempre que buscarem atendimento na Unidade 
24hs; 

 

• Protocolos clínicos nas emergências; 

  

• Protocolo de controle de acesso aos leitos de isolamento, ao centro cirúrgico e 
ao centro obstétrico das Unidades Hospitalares sob gestão da UNISAU; 

 

• Protocolos de controle de infecções hospitalares, de acordo com as diretrizes 
baixadas pela CCIH das Unidades Hospitalares sob gestão da UNISAU; 

 

• Protocolo de atendimento de pessoas não identificadas; 
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• Disponibilidade de equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu 
porte; 

 

• Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão das equipes de enfermagem, 
de farmácia, de nutrição e dietética, de segurança patrimonial e institucional, de 
controle de fluxo de pessoas, de engenharia clínica e manutenção de equipamentos e 
predial e de limpeza, conservação e zeladoria; 

 

• Gestão do Sistema de integração de protocolos médicos, de enfermagem, de 
farmácia e de procedimentos de administração hospitalar; 

 

• Implantação de sistema integrado de regulação e auditoria; 

 

• Gestão do Fundo Municipal de Saúde; 

 

• Implantação da Gestão Plena do SUS; 

 

• Novas modalidades de gestão com contratualização, cogestão e parcerias; 

 

• Articulação com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos 
coerentes e efetivos de referência e contra referência e ordenando esses fluxos por 
meio de Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados 
na região; 

 

• Prestação de atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 
quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos 
casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 
investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou 
não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade; 
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• Fornecimento de retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção 
Básica; 

• Local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192, no caso da 
existência do serviço regional; 

 

• Realização de consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 
menor gravidade; 

 

• Realização de atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 
adequados aos casos demandados à unidade; 

 

• Manter pacientes em observação, por período de até 12 horas, para elucidação 
diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

 

• Encaminhamento para internação dos pacientes que não tiverem suas queixas 
resolvidas nas 12 horas de observação, conforme antes mencionado, por meio das 
centrais reguladoras; 

 

• Atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrado à Rede de Atenção às Urgências a partir da 
complexidade clínica, cirúrgica e traumática do usuário; 

 

• Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de 
Atenção às Urgências, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto 
positivo no quadro de saúde individual e coletivo; 

 

• Garantia de apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da Unidade. 
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VIII – SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Tem como objetivo dar subsídios ao Ministério da Saúde na regulamentação de normas 
de Saúde do Trabalhador, através de estudos que visaram estabelecer métodos e 
padrões uniformes e tecnicamente embasados, com alta sensibilidade e especificidades 
para o desenvolvimento de ações, tendo como referência os acidentes de trabalhos 
fatais e mutilantes, ocorridos em crianças e adolescentes, o controle e/ou eliminação 
dos fatores de risco referentes às perdas auditivas induzidas por ruído, às lesões por 
esforços repetitivos e às dermatoses ocupacionais, através da confirmação diagnóstica 
de casos. 

 

Os serviços se pautam nas seguintes premissas: 

 

• Definição das formas de notificação e do fluxo das informações; proposta de 
ações de vigilância para a identificação; 

 

• Controle e/ou eliminação dos fatores de risco; capacitação de equipes técnicas 
dos serviços-sentinela. 

 

IX – MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA TERCEIRA IDADE 

 

O objetivo é proporcionar atividades físicas e recreativas em diferentes modalidades, 
bem como promover palestras e estudos de cunho informativo para as pessoas que 
estejam na faixa etária acima de 50 anos, visando à melhoria da qualidade de vida. O 
projeto trabalha com o objetivo de amenizar os problemas de saúde física e emocionais 
mais comuns na velhice, considerando que a saúde é uma situação de bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de doenças. 

 

Tem como objetivos específicos: 
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• Propor atividades físicas, adaptadas às reais necessidades dos idosos, 
favorecendo desta forma, a melhora da autoestima, o equilíbrio da destreza motora, 
levando-os a ter mais confiança nas suas potencialidades. 

 

• Promover atividades que visem à melhoria da qualidade de vida e a prevenção 
de doenças, minimizando os efeitos negativos que a velhice causa no idoso 
(desvalorização física, econômica e social). 

  

• Ampliar os conhecimentos, através da promoção de palestras e eventos de 
cunho informativo, proporcionando assim a inclusão social desse segmento. 

 

• Promover a aproximação da 3ª Idade com a mais nova ferramenta para a 
aprendizagem – o computador. 

 

• Promover momentos de descontração, de interação entre grupos, de 
desinibição, de socialização, com atividades lúdicas e recreativas, que levem a novas 
descobertas, assegurando assim a saúde mental dos indivíduos, no intuito de 
proporcionar novo ânimo para bem viver. 
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PROJETOS EXECUTADOS PELA OS UNISAU 
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MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA 

Contrato de Gestão 

Período – entre 19/01/2017 a 17/072017 e a partir de 14/01/2018 

 

No Município de Santa Branca/SP, a UNISAU realiza um trabalho eficiente de gestão 
através da Gestão Compartilhada de Especialidades, para o Desenvolvimento de Ações 
e Serviços junto à Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e 
Atendimento Médico nas Unidades da Estratégia Saúde da Família, envolvendo o 
Gerenciamento e Disponibilização de Equipes para Atendimento da População. 

 

Disponibilizamos equipes médicas especializadas para prestarem serviços de plantões 
presenciais na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Santa Branca, bem 
como de pessoal qualificado para realizar o diagnóstico por imagem (raio–X) no Pronto 
Atendimento Municipal, realizando o gerenciamento do corpo de enfermagem e 
administrativo, além de funcionários Públicos, desta mesma unidade e disponibilizar 
especialistas para o Centro de Especialidades, normalizando imediatamente os serviços 
de saúde pública locais, em prol do interesse público. 

 

A prestação envolve tanto o gerenciamento e fornecimento dos serviços médicos 
quanto o gerenciamento do corpo de enfermagem e administrativo, com os 
funcionários públicos municipais que laboram no local, bem como o gerenciamento e 
fornecimento de serviços de especialidades, observando-se: 

 

• Prestação de serviços médicos: Clínica (Generalista), atendendo os usuários que 
se dirigiram a Unidade de Pronto Atendimento, em caráter de Urgência e Emergência 
24 horas; 

 

• Prestação de serviços de Diagnóstico por imagem; 
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 • Prestação de serviços do corpo de enfermagem e administrativo, com todos os 
funcionários Públicos Municipais lotados na Unidade de Pronto Atendimento, através 
de Treinamentos, Capacitações e Orientação Administrativa; 

 

• Prestação de serviços médicos de especialidades sendo, ginecologia; obstetrícia; 
pediatria; cardiologia; ortopedia; psiquiatria; medicina do trabalho entre outras 
especialidades de acordo com a demanda. 

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

Contrato de Gestão  

Período – a partir de 01/08/2017 

 

No município de São João da Boa Vista a UNISAU é parceira do Centro Universitário das 
Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE, visando a realização de ações e atividades 
relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de Habilidades Profissionais, com 
preceptores médicos e alunos da Faculdade de medicina, proporcionando, em meio ao 
processo de ensino e aprendizado prático, atendimento de qualidade e humanizado à 
população, nas unidades de saúde municipais sob gestão autárquica, de modo pleno ou 
compartilhado. 
 

Com a implantação desse Programa a UNISAU visa unificar as possibilidades de ensino 
com necessidades de saúde pública, fitando a construção de um modelo orgânico-
institucional de cogestão ou de gestão compartilhada que possibilite descentralizar e 
qualificar o desempenho gerencial na prestação de serviços públicos de saúde com 
maior agilidade, maior alcance e, pois, maior utilidade social, dispondo de uma 
organização interna qualificada, responsável e com condições de fiscalização e 
auditorias próprias, sem prejuízo do constante controle e fiscalização estatal. 

 

Por meio dessa parceria a UNISAU absorveu a gestão e execução das atividades, 
proporcionando um ambiente de ensino-aprendizado para os alunos da UNIFAE, com o 
fornecimento de Preceptores de ensino, tendo como propósito a gestão de serviços, 
sempre objetivando a vantajosidade e efetividade para a FAE, para o Município e para a 
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população, promovendo a prestação de assistência à saúde gratuita aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS, observado o disposto nas normas legais. 

 

O Programa de Trabalho é realizado em Parceria com a UNIFAE e tem por finalidade: 

 

• Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento de Habilidades, fomentando 
o processo de ensino aprendizagem com enfoque Pedagógico enfatizando aspectos 
formativos; 

 

• Gerenciamento do Ambulatório de Especialidades Médicas e demais unidades 
que em termo de cooperação a UNIFAE manter; 

 

• Administração e manutenção da contratação e gestão de profissionais de todas 
as áreas concernentes ao Programa de Desenvolvimento de Habilidades, bem como, à 
operação das unidades de Saúde necessárias para a execução do programa; 

 

• Acompanhamento, mensuração e apresentação de relatórios e adequações 
sempre que necessário, com indicadores de produção e eficiência, acordados com a 
UNIFAE, bem como, os de acordo com a legislação federal e municipal; 

 

• Acompanhamento e supervisionar do desenvolvimento do ensino e formação 
aos alunos e exames especializados promovendo o acesso universal, cobertura integral 
e efetividade na gestão resolutiva com foco no cidadão e excelência nos resultados, 
integrando-os por meio da vivência na comunidade, visando à integralidade da atenção 
à saúde. 

 

• Desenvolvimento do processo de ensino e aprendizado prático unificando-as 
com as necessidades da saúde pública promovendo os serviços de assistência à saúde; 
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• Enfoque na formação dos profissionais para o sistema de saúde; 

 

• Desenvolvimento de linhas de trabalho que permitam o avanço organizacional, 
na integralidade da assistência e do acesso da população local aos serviços e ações de 
saúde; 

  

• Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no 
âmbito do SUS e conforme este Edital; 

 

• Operacionalização do atendimento integral, multiprofissional e interdisciplinar 
dos usuários dos equipamentos; 

 

• Avaliação do desempenho de cada profissional contratado pela UNISAU. Estes 
são caracterizados como incentivos aferidos para atividades específicas, que devem 
criar condições para o desenvolvimento de ambientes de motivação dos profissionais e 
atribuir às equipes melhorias nas unidades de saúde, nomeadamente no contexto físico 
do seu exercício, no reforço de competências, decorrente da facilitação do acesso a 
ações de formação. 

 

• Realização de um diagnóstico situacional, levantando dos profissionais, 
cumprimento de carga horária, qualidade do atendimento ao usuário, resolutividade 
das ações entre outros; 

 

• Recrutamento e seleção dos profissionais necessários para execução das 
atividades; 

 

• Avaliação e análise mensal dos dados gerados, para elaboração de 
programas/projetos e ações condizentes para a melhoria do programa. 
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• Aprimoramento do gerenciamento e estabelecimento de indicadores de 
avaliação e acompanhamento de resultados; 

 

• Elaboração mensal de relatórios gerenciais com todas as metas alcançadas e 
problemas ocorridos que forneçam subsídios para os gestores, gerentes e profissionais, 
no sentido de qualificar as ações necessárias para a melhoria do Programa; 

 

• Implementação de reuniões para o planejamento das ações a serem realizadas 
no Programa; 

 

• Implantação de pesquisa de satisfação para os usuários e preceptores. 

  

Todos os pacientes do Ambulatório Médico UNIFAE, vêm encaminhados da rede básica 
de saúde do município de São João da Boa Vista, sendo os agendamentos realizados via 
departamento municipal de saúde, com base na demanda reprimida do município. 
Todos estes agendamentos são realizados online, através do sistema informatizado, 
SALUTE, que é utilizado por toda a rede pública do município. 

 

As especialidades médicas oferecidas à população no ambulatório médico UNIFAE 
variam de acordo com as diretrizes do projeto pedagógico do curso de medicina, 
estando todas elas previstas dentro das especialidades médicas reconhecidas pelo CFM. 

 

Para o êxito da parceria foram criadas ferramentas para medir quais os avanços e 
melhorias desenvolvidas no decorrer do contrato, possibilitando estabelecer 
parâmetros de excelência e qualidade, bem como, quando necessário, proporcionando 
redimensionamento e adequações para o pleno atendimento do pactuado, o que 
permite diagnosticar os níveis de atendimento do Programa, viabilizando estabelecer 
metodologias de melhorias contínuas e abrangência do contratualizado, como pesquisa 
de satisfação dos usuários e dos discentes, bem como estudos e discussões sobre os 
caso o que permite avaliar o desenvolvimento das prática acadêmicas e experiências 
multiprofissionais. 
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MUNICÍPIO DE CAJAMAR 

Contrato de Gestão  

Período – a partir de 14/12/2017 

No Município de Cajamar a UNISAU realiza a operacionalização da gestão e execução 
das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo 
de Oliveira - HMEAPO, em conformidade com o Termo de Referência constante do 
Processo Administrativo nº 10.481/2017. 

  

O Programa de Trabalho proposto tem a finalidade assegurar a atuação no 
planejamento, organização e gerência da instituição hospitalar municipal, com a 
supervisão do dia-a-dia do hospital no desempenho das questões burocráticas, 
administrativas e técnicas, mantendo contato direto com profissionais médicos, 
profissionais de saúde não médicos (como enfermeiros, técnicos de enfermagem ou de 
radiologia, entre outros) e profissionais administrativos e de apoio, bem como cuidar do 
fornecimento e manutenção dos equipamentos e do estoque dos materiais, insumos e 
medicamentos para o regular funcionamento do nosocômio, com qualidade e 
comprometimento com o bem-estar da população de Cajamar. 

 

Não obstante as premissas objetivas de mensuração do alcance dos indicadores 
quantitativos e qualitativos atinentes a prestação de serviços de gestão nosocomial, não 
se pode ignorar que a assunção da gestão do HMEAPO por parte da UNISAU em cenário 
de completo e absoluto caos, levado a cabo pelas gestões hospitalares que a 
precederam. 

 

E este quadro fático, ao mesmo tempo em que trouxe e traz preocupações e incita ao 
redobro da atenção na gestão, também acaba por nos regozijar pelo sucesso alcançado 
na administração hospitalar levada a cabo. 

 

Quando da assunção da gestão hospitalar, em 14 de dezembro último, a UNISAU 
deparou-se com a paralisação da equipe médica levada a cabo pela gestão da anterior 
Entidade parceira deste Município, justificados pelos supostos atrasos nos repasses 
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financeiros decorrentes do Contrato de Gestão que regulamentava a relação jurídica das 
partes. 

 

Fato é que a equipe multidisciplinar de colaboradores sofreu fortemente com os 
contumazes atrasos salariais, com a falta de fidedignidade na administração das relações 
trabalhistas e com a supressão do acervo documental e normativo do HMEAPO, causas 
essas de hercúleas dificuldades administrativas e de gestão à UNISAU, em sua busca de 
transição proba e eficiente das gestão hospitalar. 

 

Houve, inclusive, severas dificuldades de manutenção dos profissionais no quadro de 
colaboradores da UNISAU, justamente pela falta de boa gestão e dos atrasos salariais 
que, no momento da assunção dos serviços, contavam já em mais de dois meses sem o 
devido adimplemento salarial. 

 

O objeto se mostrou desafiador também em virtude do fato de que as atividades do 
HMEAPO são ininterruptas e perenes. 

 

A UNISAU se dignou, pois, ao trabalho de fidelização e aproximação perante os 
colaboradores do nosocômio, incluídos aí a equipe médica, tendo sido a primeira diretriz 
a interrupção imediata da paralisação dos médicos e do levantamento pormenorizado 
da situação individual dos funcionários da equipe multidisciplinar não- médica 
(membros das equipes de enfermagem, de farmácia, de engenharia clínica, de limpeza, 
de serviços gerais e de todas as demais áreas sensíveis). 

 

Desde então, com a retomada imediata de todos os serviços médicos, de caráter 
universal, prestados no HMEAPO, houve uma evidente mudança dos humores da 
coletividade beneficiária e/ou envolvida, direta ou indiretamente, com as atividades 
travadas no nosocômio, representada pelo exponencial aumento das demandas de 
atendimentos e procedimentos realizados no nosocômio. 

 

A título exemplificativo, em caráter sintético, são estes os serviços decorrentes da 
gestão realizada pela UNISAU no âmbito do HMEAPO. 
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Implantação e organização dos Pronto Socorros Adulto e Infantil; Implantação da 
Maternidade e dos leitos do berçário; 

Funcionamento de modo ininterrupto nas 24 horas, em todos os dias da semana, 
incluídos feriados e pontos facultativos; 

 

• Estabelecimento e adoção do cumprimento de protocolos de acolhimento, 
atendimento clínico, de classificação de risco e de procedimentos 
administrativos conexos,  atualizando-os  sempre que a evolução do 
conhecimento tornar necessário; 

 

• Implantação do processo de Acolhimento com Classificação de Risco, 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. 

 

• Acolhimento dos pacientes e seus familiares, respeitadas as disposições dos 
Protocolos Médicos pertinentes, a estrutura operacional dos próprios públicos geridos 
e as condições clínicas dos pacientes, sempre que buscarem atendimento na Unidade 
24hs; 

 

• Protocolos clínicos nas emergências; 

 

• Protocolo de controle de acesso aos leitos de isolamento, ao centro cirúrgico e 
ao centro obstétrico; 

 

• Protocolos de controle de infecções hospitalares, de acordo com as diretrizes 
baixadas pela CCIH; 
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• Protocolo de atendimento de pessoas não identificadas; 

 

• Disponibilidade de equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu 
porte; 

• Protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão das equipes de enfermagem, 
de farmácia, de nutrição e dietética, de segurança patrimonial e institucional, de 
controle de fluxo de pessoas, de engenharia clínica e manutenção de equipamentos e 
predial e de limpeza, conservação e zeladoria; 

 

• Gestão do Sistema de integração de protocolos médicos, de enfermagem, de 
farmácia e de procedimentos de administração hospitalar; 

 

• Implantação de sistema integrado de regulação e auditoria; 

 

• Implantação da Gestão Plena do SUS; 

 

• Novas modalidades de gestão com contratualização, cogestão e parcerias; 

 

• Articulação com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos 
coerentes e efetivos de referência e contra referência e ordenando esses fluxos por 
meio de Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados 
na região; 

 

• Prestação de atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 
quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos 
casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 
investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou 
não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade; 
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• Fornecimento de retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção 
Básica; 

 

• Local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU; 

• Realização de consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 
menor gravidade; 

 

• Realização de atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 
adequados aos casos demandados à unidade; 

 

• Manter pacientes em observação, por período de até 12 horas, a critério da 
equipe médica contratada, para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

 

• Encaminhamento para internação dos pacientes que não tiverem suas queixas 
resolvidas nas 12 horas de observação, conforme antes mencionado, no âmbito do 
próprio Hospital por meio das centrais reguladoras, quando a conduta médica assim o 
exigir; 

  

• Atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde 
hierarquizado, regulado e integrado à Rede de Atenção às Urgências a partir da 
complexidade clínica, cirúrgica e traumática do usuário; 

 

• Contra referência para os demais serviços de atenção integrantes da Rede de 
Atenção às Urgências, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto 
positivo no quadro de saúde individual e coletivo; 

 

• Garantia de apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da Unidade. 

 

• Funcionamento de SAME; 
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• Funcionamento de SND; 

 

• Funcionamento de Comissão de Ética Medica; 

 

• Funcionamento de Comissão de Revisão de Prontuários; 

 

• Funcionamento de Comissão de Revisão de Óbitos; 

 

• Funcionamento de Serviço de Assistência Social; 

 

• Funcionamento de Centro de Diagnóstico por imagens (ECG, Raio-X, Ultrassom e 
Tomografia Computadorizada); 

 

• Funcionamento de Laboratório; 

 

• Funcionamento de Farmácia; 

 

• Funcionamento de Centro Cirúrgico; 

 

• Funcionamento de Centro Obstétrico; 

 

• Funcionamento de Maternidade; 

 

• Funcionamento de Serviço de Engenharia Clínica; 
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• Funcionamento de Setor de TI; 

 

• Funcionamento de Recepção; 

 

• Funcionamento de Serviço de Zeladoria e Controladoria de Acesso; 

 

• Funcionamento de Serviço de Manutenção de Equipamentos e Predial; 

 

• Funcionamento de Serviço de Limpeza e Guarnição de Enxovais Médicos. 

  

MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 

Contrato de Gestão  

 

No Município de Ibirarema a UNISAU realiza a operacionalização da gestão e execução 
das atividades e serviços de saúde no Projeto de Apoio, Aprimoramento e 
Desenvolvimento dos Serviços de Saúde do Município de Ibirarema – PROAADS 
IBIRAREMA. 

 

O Programa de Trabalho proposto tem a finalidade assegurar a atuação no 
planejamento, organização e gerência do Pronto Atendimento e da Unidade de 
Estratégia de Saúde da Família, com a supervisão do dia-a-dia no desempenho das 
questões burocráticas, administrativas e técnicas, mantendo contato direto com 
profissionais médicos, profissionais de saúde não médicos (como enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, estagiários, agentes comunitários de saúde, entre outros) e 
profissionais administrativos e de apoio, bem como cuidar do fornecimento e 
manutenção dos equipamentos e do estoque dos materiais, insumos e medicamentos 
para o regular funcionamento do nosocômio, com qualidade e comprometimento com 
o bem-estar da população de Ibirarema. 
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• Realização do Gerenciamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Estratégia 
Agentes Comunitários de Saúde (EACS) em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde; 
 

• Administração do ESF e EACS, bem como todos os profissionais envolvidos em 
seu funcionamento; 
 
 

•  Reestruturação, remanejamento e capacitação das equipes do trabalho da ESF 
e EACS mediante a Protocolos acordados com a Secretaria Municipal de Saúde; 

 

• Acompanhamento do processo de assistência à saúde da população atendida; 

 

• Aperfeiçoamento da rede de assistência à saúde buscando uma atenção 
humanizada, universalizada, integralizada, equânime e resolutiva, que vá de 
encontro as necessidades de saúde do município. 
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TERMOS DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PARCEIRAS 
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A UNISAU, por intermédio de Termo de Cooperação com Entidade Parceira, realizou 
atividades no projeto de Reestruturação da Atenção Básica com Enfoque na Expansão e 
consolidação da Estratégia de Saúde da Família no Município de Itupeva, que consistia 
no exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 

 

Por meio da utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural da 
comunidade; promoção de ações educacionais para saúde individual e coletiva; registro 
para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estímulo à participação da comunidade nas 
políticas públicas voltadas para área da saúde; realização de visitas domiciliares para 
monitoramento de situações de risco à família; participação de ações que fortalecessem 
os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

 

I – OBJETIVO DOPROJETO 

 

Realizar todo o Gerenciamento do Programa de Saúde da Família (PSF), Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Controle de Endemias em parceria com a 
Diretoria Municipal de Saúde. 

 

II – OBJETIVOS DA PARCERIA 

 

Administrar, manter e gerenciar o Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde e Controle de Endemias e todos os profissionais envolvidos em 
seu funcionamento; 

  

Responsabilizar-se pela manutenção e administração dos insumos necessários ao 
funcionamento dos Programas; 
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Recrutar, selecionar e capacitar (educação continuada e permanente) as equipes de 
trabalho mediante  

 

Protocolo de Seleção de Capacitação; 

 

Manter, repor e substituir os profissionais, sempre que ocorrerem falhas nas escalas 
médicas, de enfermagem e outros; 

 

Acompanhar o processo de assistência à saúde da população atendida, mediante 
Protocolo de Atribuições; 

 

Acompanhar o processo de assistência à saúde da população atendida, mediante 
Protocolo de Atribuições acordado com a Diretoria Municipal de Saúde a fim de propor 
estratégias que aperfeiçoem a assistência prestada aos munícipes. 

 

Acompanhar e apresentar de relatórios e adequações, sempre que necessário de 
indicadores de produção e eficiência, acordados com a Diretoria Municipal de Saúde, 
bem como os de acordo com a legislação federal e municipal. 

 

Organizar a comissão gestora com participação de usuários e membros do Conselho 
Municipal de Saúde. 

 

Favorecer da excelência de qualidade de assistência na Atenção Básica através da 
expansão e a consolidação da Estratégia saúde da Família. 

 

Contribuir na elaboração de projetos de transformação de Unidades Básicas tradicionais 
em Unidades de Saúde da Família, bem como na transição de EACS para ESF. 
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III – AÇÕES DA PARCERIA 

 

A UNISAU por intermédio de Termo de Cooperação com Entidade Parceira, realizou 
atividades de apoio cujo objeto era a mútua cooperação técnica, visando fomentar e 
promover, de forma complementar, a execução de atividades relativas ao apoio, 
aprimoramento, desenvolvimento, manutenção e gerenciamento dos serviços de saúde 
municipais, realizado por meio do estabelecimento de vínculo entre as partes. 

 

Na perspectiva de atingir os objetivos propostos, foram desenvolvidas em conjunto com 
a Entidade Parceira as seguintes ações: 

 

Realização de um diagnóstico situacional da Atenção Básica, levantando quantitativo de 
equipes, profissionais existentes, cumprimento de carga horária, forma de acesso do 
usuário a Unidade Básica, qualidade do atendimento ao usuário, resolutividade das 
ações entre outros; 

 

Recrutamento e seleção dos profissionais necessários para compor as novas equipes e 
para complementar as já existentes em caso de necessidade; 

 

Realização de Processo Seletivo; 

 

Qualificação inicial, continuada e permanente das equipes, para melhorar a eficácia e 
ampliar as ações da ESF, bem como para maior humanização na assistência prestada. 
Avaliação e análise mensal dos dados gerados pela Atenção Básica, para elaboração de 
programas/projetos e ações condizentes com as necessidades de saúde revelada pelos 
indicadores epidemiológicos; 

 

Desenvolvimento de protocolos assistenciais, voltados para as principais necessidades 
de saúde evidenciadas, para pautar a atuação dos profissionais envolvidos na 
assistência; 
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Aprimoramento dos mecanismos de controle social pela população usuária, através da 
implantação dos conselhos gestores locais e fortalecimento do Conselho Municipal de 
Saúde; 

 

Aprimoramento do gerenciamento e estabelecimento de indicadores de avaliação e 
acompanhamento de resultados; 

  

Elaboração mensal de relatórios gerenciais; 

 

Implantação da estratégia de acolhimento com classificação por critério de risco, para 
agilização e otimização do atendimento prestado ao usuário, bem como para uma 
assistência mais equânime; 

 

Implementação de reuniões para o planejamento das ações e decisões realizado de 
forma participativa, para melhor percepção das dificuldades e a definição das 
necessidades, a fim de contribuir para os avanços da saúde municipal; Aperfeiçoamento 
e ampliação dos serviços, na busca de um sistema municipal de saúde que seja universal, 
humanizado e de qualidade a toda população de Itupeva, atentando para as condições 
de assistência, trabalho e ambiência ainda deficitários na rede de atenção; 

 

Visitação semanal as Unidades Básicas de Saúde, para aproximações sucessivas com a 
realidade local e facilitação do desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias que 
impulsionem não só a melhoria das ações de saúde, mas também traga mais motivação 
aos profissionais envolvidos na assistência a população; 

 

Elaboração de relatos de experiência em formato de pesquisa cientifica para 
apresentação dos resultados positivos e experiências exitosas em eventos científicos 
relacionados à Saúde Coletiva. 
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Criação de mecanismos e instrumentos para garantir o cumprimento das atribuições 
profissionais específica determinadas para os profissionais da ESF. 

Implantação do Protocolo de Classificação de Risco; 

 

Implementação do uso de Palm Tops para a obtenção e monitoramento do SIAB 
captados nos domicílios pelos ACS a fim de reduzir as inconsistências nas informações 
repassadas ao MS; 

 

Apoio no Gerenciamento de todas as equipes da ESF e de todos profissionais das 
equipes; 

  

Implantação de pesquisa de satisfação para usuários e colaboradores; 

 

Implantação de programas inovadores e procedimentos de gerenciamento modernos e 
ágeis, atendendo a complexidade do SUS, com a finalidade de cumprir com as 
determinações do Governo Federal propostas pelo Ministério da Saúde; 

 

Adoção de medidas para a agilização e implementação de serviços para subsidiar a 
capacidade gestora do município na área de saúde, visando atingir excelência na 
qualidade dos serviços prestados; 

 

Aperfeiçoamento da rede de assistência à saúde buscando uma atenção humanizada e 
resolutiva que vá ao encontro as necessidades dos munícipes. 

 

Aprimoramento dos mecanismos de gerenciamento e gestão para subsidiar ações de 
intervenção voltadas para as necessidades dos munícipes visando à melhoria dos 
indicadores de saúde, bem como assistência prestada ao usuário. 
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Implantação de estratégias que melhorem as condições de trabalho para os profissionais 
de saúde. 

 

Ampliação e desenvolvimento da Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 

Agilidade e melhoria dos serviços de urgência e emergência, sobretudo para reduzir a 
morbimortalidade por agentes externos; 

 

Melhoria e ampliação da oferta de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico; 
Otimização e ampliação do atendimento médico básico e especializado, conforme a 
necessidade do município; 

 

Implantação de rotina e padronização das ações de limpeza e manutenção de 
equipamentos e predial das unidades de saúde, que garantam seu adequado 
funcionamento e boas condições de trabalho; 

 

Ampliação do acesso aos serviços de reabilitação física; 

 

Facilitação do acesso a ações em saúde do trabalhador, através da implantação de um 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 

Aperfeiçoamento e otimização do atendimento de Urgência/Emergência através do 
subsidio a implantação de um laboratório 24hs no Pronto Socorro, reduzindo o tempo 
de espera para o usuário, aumentando a resolutividade das ações; 

 

Qualificação da estrutura de apoio, suporte e assessoria a gestão e ao gerenciamento 
dos serviços de Atenção a Saúde; 

 

Implantação de serviço de segurança patrimonial na rede municipal; 
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Ampliação a oferta e melhoraria da qualidade do atendimento à saúde nas clínicas 
básicas e especializadas, bem como aperfeiçoamento a rede de assistência à saúde 
buscando uma atenção humanizada e resolutiva. 

 

Implementação de procedimentos de acolhimento a todos os usuários que procuram as 
Unidades da Rede de Saúde Municipal; 

 

Fortalecimento das atividades coletivas para os usuários, com supervisão, 
monitoramento e avaliação de resultados alcançados. 

 

Qualificação da ESF e EACS; 

 

Subsídios para a implantação de acolhimento às urgências e emergências com uso da 
estratégia de triagem por critérios de risco. 

 

Garantia de acesso aos procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico; 

 

Ampliação da oferta de serviços especializados em exames laboratoriais que atenda a 
demanda dos usuários da rede de saúde; 

 

Implantação de procedimentos que garanta o acesso aos resultados dos exames em 
tempo real, através do desenvolvimento de rede “on-line”, integrada com os 
laboratórios de referência; 

 

Fornecimento de serviços especializados em exames de imagem (radiografia, 
ultrassonografia, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância nuclear 
magnética, medicina nuclear) que atenda a demanda dos usuários da rede de saúde, 
diminuindo assim, a demanda reprimida; 
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Ampliação da oferta ou disponibilidade dos exames de apoio diagnóstico tais como: 
colonoscopias, endoscopias; através da contratação de serviços especializados. 

 

Garantia ao usuário do Sistema Municipal de Saúde acesso a medicamentos não 
padronizados, principalmente aqueles necessários ao suporte a vida e manutenção da 
saúde, mediante orientação e autorização do gestor municipal. 

 

Ampliação da aquisição, dispensação e controle do fornecimento de medicamentos não 
padronizados, de acordo com a avaliação e autorização da gestão. 

 

Garantia de atendimento específico para os trabalhadores de zona urbana e rural do 
município que adoecem ou se acidentam, visando promover, proteger e recuperar a 
saúde dos mesmos, além de investigar as condições de segurança dos ambientes de 
trabalho. 

 

Subsídios para a implantação do CEREST (Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador), através da elaboração de projetos assistenciais, desenvolvimentos de 
ações e atividades específicas em saúde do trabalhador. 

 

Ampliação do acesso com qualidade ao usuário acometido de sequelas ou limitações 
decorrentes de patologias, traumas ou cirurgias debilitantes aos serviços de Reabilitação 
Física. 

 

Ampliação do acesso ao usuário aos tratamentos de reabilitação física, de acordo com 
as patologias identificadas, a fim de reduzir o tempo de espera na fila daqueles que 
aguardam procedimentos de fisioterapia. 

Garantia de acesso ao usuário do Sistema Municipal de Saúde a um Serviço de Saúde 
Mental humanizado com ações que vislumbrem a reintegração social dos usuários. 
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Subsídios às ações de reintegração social dos usuários do serviço de saúde mental 
através de fornecimento de materiais específicos; 

 

Fortalecimento da estratégia de cuidado para os usuários através de treinamentos e 
capacitações específicas na área. 

 

Desenvolvimento de processos que humanizaram o atendimento ao usuário nos 
serviços municipais de saúde. 

 

Capacitação de todos os trabalhadores envolvidos na saúde através deum programa de 
educação continuada, oferecendo cursos e oficinas; 

 

Planejamento, desenvolvimento e promoção de campanhas educativas; 
Desenvolvimento, implantação e avaliação de protocolos assistenciais e de programas 
de saúde pública, direcionados para agilização do serviço, qualificação profissional e 
melhoria da assistência prestada ao usuário. 

 

Aperfeiçoamento dos serviços de limpeza e conservação das Unidades Municipais de 
Saúde. 

 

Recrutamento, seleção e contratação de profissionais capacitados. 

 

Implantação de rotinas para o serviço de limpeza e higienização de todas as Unidades 
de Saúde Municipais, inclusive do adequado acondicionamento dos resíduos de saúde; 
Educação Permanente sobre promoção de saúde e riscos de contaminação aos 
profissionais envolvidos no setor. 

 

Implantação do programa de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos para 
favorecer o atendimento ao usuário; Desenvolvimento e implantação de programa de 
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manutenção preventiva e corretiva e de adequações funcionais, das instalações 
prediais, elétricas e hidráulicas, que garantam o adequado funcionamento das unidades 
de saúde que atenda as especificidades dos serviços realizados e um adequado 
ambiente de trabalho. 

 

Ampliação e qualificação da estrutura de apoio, suporte e assessoria a gestão dos 
processos administrativos e ao gerenciamento dos serviços de Atenção a Saúde. 

 

Incorporação de trabalhadores de categorias diversas para suporte operacional as 
atividades de gestão. 

 

Melhoria das rotinas e dos ambientes e processos de trabalhos administrativos e o 
gerenciamento dos serviços de atenção à saúde. 

 

Planejamento, desenvolvimento e implantação de rotinas, programas, equipamentos de 
informática e de procedimentos para o registro, armazenamento e controle de dados. 

 

Implantação do Serviço de Segurança nas Unidades e Serviços de Saúde. 

 

Treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos na segurança para abordagem 
adequada dos usuários que acessam os serviços. 

 

Implantação do protocolo de Classificação de Risco; 

 

Qualificação inicial, continuada e permanente de todo pessoal envolvido; 
Desenvolvimento de protocolos assistenciais específicos; 

 

Implementações de oficinas terapêuticas; 
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Planejamento e desenvolvimento de campanhas educativas; 

 

Revisão e atualização das informações dos estabelecimentos de Saúde SCNES; 
Mapeamento dos procedimentos assistenciais para registro nos Sistemas de informação 
do SUS – Sistema único de Saúde; 

 

Elaboração da Matriz de Competência para os cargos de nível gerencial; 

 

Cabe ressaltar que às ações desenvolvidas pela parceria foram instrumentalizadas para 
permitir a adoção de medidas de reorganização dos processos administrativos, cuja 
finalidade foi a de equiparar-se aos dispositivos metodológicos utilizados com 
excelência como forma a garantir a continuidade dos projetos, ações e estratégias 
exitosas desenvolvidas, nesse período, através do escopo reestruturado da 
administração direta. 
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O QUE PODE SER OFERTADO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL AO PODER PÚBLICO 
CONCEDENTE 
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Gerenciamento Pleno ou Compartilhado dos Sistemas de Saúde do Município de 
Massapê, visando o aprimoramento da cobertura assistencial existente, por meio da 
Implantação e Implementação de protocolos para a excelência no atendimento tanto 
em nível de Urgência e Emergência, como em Clínicas e Ambulatorial, buscando 
otimização da gestão de recursos humanos, físicos e financeiros, desenvolvendo um 
modelo de assistência seguindo os princípios de humanização e qualidade técnica nas 
áreas descritas a seguir: 

 

Projetos de Gestão, com a assistência à saúde, prestada em regime dos atendimentos 
às urgências, em regime ambulatorial, e todos os componentes que envolvem suas 
atividades: contratação de equipes (médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, recepcionistas, limpeza hospitalar, etc.), 
manutenção predial; treinamento; educação continuada e capacitação de recursos 
humanos; informatização da rede. 

 

Implantação de protocolos assistenciais para manter excelência em atendimento. 

 

Implantação de Sistemas de Controle. 

 

Treinamento, educação continuada e capacitação de Recursos Humanos. 

  

Implantação de Controle de Pragas. 

 

Implantação de vigilância de doenças de notificação compulsória. 

 

Programas de qualificação para estabelecimentos que manipulam alimentos e produtos 
para consumo humano. 
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Implantação de selo de qualidade. 

Programas de vigilância do ambiente de trabalho e de saúde do trabalhador. 

 

Melhoria em nível ambulatorial com garantia de referência e contra referência. 

 

Implantação de grade de referência para atendimento de Serviços Auxiliares de 
Diagnóstico e Terapia (SADT), laboratório clínico, de radiologia, tomografia 
computadorizada, para pacientes internados, anatomia patológica, métodos gráficos 
(ECG – eletrocardiograma, ultrassom e ecocardiografia), medicina nuclear. 

 

Implantação e organização de prontos-socorros hospitalares, unidades pré-hospitalares 
fixas (PAs – pronto-atendimento pré-hospitalar móvel, sistemas de transporte e resgate 
de pacientes). 

 

Implantação de acolhimento com triagem classificatória de risco nas emergências, com 
humanização no atendimento e redução do tempo de espera. 

 

Protocolos clínicos nas emergências.  

 

Gestão do Sistema. 

 

Implantação de sistema integrado de regulação e auditoria. 

 

Gestão do Fundo Municipal de Saúde. 

 

Implantação da Gestão Plena do SUS. 
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Novas modalidades de gestão com contratualização, cogestão e parcerias. 

Tem como objetivo dar subsídios ao Ministério da Saúde na regulamentação de normas 
de Saúde do Trabalhador, através de estudos que visaram estabelecer métodos e 
padrões uniformes e tecnicamente embasados, com alta sensibilidade e especificidades 
para o desenvolvimento de ações, tendo como referência os acidentes de trabalho fatais 
e mutilantes, ocorridos em crianças e adolescentes, o controle e/ou eliminação dos 
fatores de risco referentes às perdas auditivas induzidas por ruído, às lesões por esforços 
repetitivos e às dermatoses ocupacionais, através da confirmação diagnóstica de casos; 
definição das formas de notificação e do fluxo das informações; 

 

Proposta de ações de vigilância para a identificação; controle e/ou eliminação dos 
fatores de risco; capacitação de equipes técnicas dos serviços-sentinela. 

 

A opção de Administração, pela entidade sem fins lucrativos, pois o município não possui 
o aparato todo necessário para tanto, seja por falta de quadro de funcionários para a 
gestão administrativa, técnica e gerencial do serviço, quer por cargas horárias e níveis 
de remuneração dos servidores públicos, incompatíveis com a realidade do mercado na 
área em questão. 

 

Outro fator que dificulta a administração direta do serviço está afeto à necessidade de 
promoção de reforma administrativa que permita a efetivação de contratações de 
serviços e de aquisição de bens com maior agilidade, compatível com a diversidade de 
insumos e serviços e de aquisição de bens com maior agilidade, compatível com a 
diversidade de insumos e serviços necessários à operação de unidade hospitalar, assim 
como os riscos à vida à integridade física dos usuários do SUS que podem advir da falta, 
mesmo que momentânea, de determinados insumos. 

 

Entretanto a UNISAU entidade sem fins lucrativos, entende sob a Gestão Administrativa 
Hospitalar, acredita que a proposta da administração da Rede de Saúde, pois como tem 
maior agilidade, e como a gestão administrativa de pessoal e a contratação de pessoal 
não demanda de processos licitatórios, se faz mais rápido, realizando uma gestão 
transparente e de assistência à saúde com excelência. 
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DO OBJETO 
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A finalidade da UNISAU em atender às necessidades da prefeitura em Gerenciar, 
operacionalizar a executar os serviços técnicos operacionais de saúde no município de 
Massapê por 12 (doze) meses, conforme especificado no respectivo Edital e seus anexos, 
visando: 

 

A) Potencializar a qualidade na execução dos serviços de saúde; 

 

B) Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência humanizada; 

 

C) Implantar um modelo de gerência voltado para resultados; 

 

D) Apoiar as necessidades dos serviços de Atenção à Saúde, com oferta de consultas 
de especialidades médicas e serviços de diagnóstico; 

 

E) Garantir a equidade na atenção criando mecanismos de acesso para serviços e 
ações de saúde integrais (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação); 

 

F) Busca da eficiência, eficácia e efetividade na formação do modelo de gestão na 
saúde a ser adotado no Município de Massapê obedecendo aso princípios e diretrizes 
do SUS. Para atingir o objetivo proposto, a UNISAU deverá executar todas as tarefas que 
competem ao Gestor Geral, em especial: 

 

I - documentar e apresentar relatório de todas as tarefas, providências e diligências 
adotadas; 

 

II - admitir e demitir pessoal, bem como promover alterações de postos de trabalho, 
observada a legislação trabalhista; 
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III- nomear responsáveis técnicos, inclusive diretor clínico; 

 

IV- instituir o funcionamento das comissões e grupos de trabalho necessários para a 
regular atuação das unidades básicas de saúde; 

 

V- celebrar, rescindir e alterar contratos com prestadores de serviço e fornecedores; 

  

VI- implantar sistema informatizado, compatível com o utilizado pelo Ministério da 
Saúde; 

 

VII - instituir sistema de triagem de prioridade de atendimento; 

 

VIII - apresentar relatórios de sua gestão, em periodicidade a ser definida pelo Poder 
Executivo; 

 

IX - prestar contas de recursos recebidos, públicos e privados; 

 

X- permitir amplo, livre e irrestrito acesso a informações, dados e documentos das 
unidades de saúde do município, aos órgãos de controle interno e externo do Município 
de Massapê, do Estado do Ceará e da União; 

 

XI- conferir ampla publicidade ao gerenciamento da instituição, com divulgação na rede 
mundial de computadores de balanços financeiros, valores de compras, contratos e 
serviços, relação de pagamentos feitos, inclusive folha de pagamento de empregados e 
os créditos a terceirizados; 

 

XII- afastar pessoas que, de acordo com seu prudente juízo, de algum modo dificultem 
os trabalhos da requisição administrativa; 
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XIII- reportar-se imediatamente à autoridade policial em caso de resistência 
apresentada ao regular gerenciamento da instituição, requisitando o pronto 
comparecimento de força policial em caso de flagrante delito; 

 

XIV- adotar outras medidas necessárias ao atendimento das finalidades da requisição 
administrativa; 

 

XV- Ampliação e reforma da Instituição, com incorporação ou não de novos serviços e 
ambientes; 

 

XVI- Ampliação da complexidade dos serviços já ofertados; 

 

XVII- Implantação de projetos especiais criados pelas esferas estadual e federal do SUS; 

 

XVIII- Realizações de mutirões assistenciais para a redução da demanda reprimida; 

 

XIX- Quaisquer outras circunstâncias não enquadradas nos tópicos anteriores que 
provoquem a ampliação da oferta de serviços.  

 

1. OBJETIVO GERAL 
 

Qualificar a gestão do sistema regional de saúde, visando o acesso da população às 
ações e serviços através da implantação de uma política de incentivo e valorização dos 
profissionais, garantindo uma rede de atenção à saúde humanizada para os municípios 
da região de Massapê. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Melhorar as condições estruturais, bem como, avaliar a situação dos 
equipamentos que ele dispõe; 

 

• Garantir o acesso e a qualidade na atenção básica; 

 

• Redefinir o perfil assistencial, utilizando-se de novas tecnologias; 

 

• Qualificar e atualizar os profissionais e gestores de saúde; 

 

• Realizar trabalhos voltados para a humanização do atendimento; 
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A ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO OBJETO 
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1. Atenção Básica 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) ressalta que “a Atenção Básica se 
caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que 
abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde”. 

 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas as populações de territórios 
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, sendo o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação, vínculo e 
continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, equidade e participação 
social. 

 

A Atenção Primária à Saúde tem como fundamentos, segundo a PNAB: 

 

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adstrito a fim de permitir o planejamento e a programação 
descentralizados, e em consonância com o princípio da equidade; 

 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, tratamento e reabilitação; trabalho de forma interdisciplinar e 
em equipe e a coordenação do cuidado na rede de serviços; 
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c) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 
do cuidado; 

 

d) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação; 

 

e) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, 
como parte do processo de planejamento e programação; 

 

f) Estimular a participação popular e o controle social. 

 

1.1. PNAB 

 

De Acordo com a Portaria Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Atendendo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, e dá outras providências. Considerando a experiência 
acumulada do Controle Social da Saúde à necessidade de aprimoramento do Controle 
Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos Conselhos Estaduais 
e Municipais referentes às propostas de composição, organização e funcionamento. 

 

 

Considerando a Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, 
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bem como a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que atualiza a 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

Considerando a Portaria Interministerial Nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Diante do Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde, e a articulação interfederativa; 
Corroborado através da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com respectivo 
monitoramento e controle, atrelado  a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 
que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde – RAS, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), concomitantemente a Resolução CIT Nº 21, 
de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão da Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB). agosto de 2017; a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, 
que aprova a Política de Promoção da Saúde. Aprovando assim, a Política Nacional de 
Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e 
operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-
se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção 
à Saúde - RAS. 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 
práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 
assumem responsabilidade sanitária. Sendo a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede, ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de 
acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde, sendo proibida qualquer exclusão baseada 
em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação 

sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
limitação física, intelectual, funcional e outras. Garantindo o cumprimento do previsto, 
sendo adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de 
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modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou 
discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. 

 

A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação 
da Atenção Básica, reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que sejam 
observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter 
transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família. A 
integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o 
alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da 
integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que 
considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e 
intersetorialidade. Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços 
de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE 
SETEMBRO DE 2017 são denominados Unidade Básica de Saúde - UBS, ao qual todas as 
UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, 
pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS. 

 

São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, contribuir para a 
reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos princípios e nas diretrizes 
contidas na PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Apoiar e estimular a 
adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, 
consolidação e qualificação da Atenção Básica, garantir a infraestrutura adequada e com 
boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as 
normas vigentes. contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da 
Atenção Básica, assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações 
e serviços de saúde do SUS, estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção 
Básica, desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação 
da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, 
educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e 
previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem 
desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas, 
garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção 
Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo, desenvolver, disponibilizar 
e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo 
mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas UBS, de acordo 
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com suas responsabilidades, garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte 
em saúde, compreendendo as equipes, pessoas para realização de procedimentos 
eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade 
do cuidado na RAS, conforme necessidade do território e planejamento de saúde – 
planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios, 
estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados pelas ações, como parte do processo de 
planejamento e programação. 

 

Divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na Atenção 
Básica, estimulando a utilização dos dados para o planejamento das ações; promover o 
intercâmbio de experiências entre gestores e entre trabalhadores, por meio de 
cooperação horizontal, e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas que 
busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de tecnologias e conhecimentos voltados 
à Atenção Básica; estimular a participação popular e o controle social; garantir espaços 
físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde, 
para a formação em serviço e para a educação permanente e continuada nas Unidades 
Básicas de Saúde; desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de 
medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em 
conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a 
relação específica complementar estadual, municipal, da união, ou do distrito federal de 
medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado, adotando 
estratégias para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na 
Atenção Básica, compatíveis com as necessidades de saúde de cada localidade. 

 

Estabelecer mecanismos regulares de auto avaliação para as equipes que atuam na 
Atenção Básica, a fim de fomentar as práticas de monitoramento, avaliação e 
planejamento em saúde, através da articulação com o subsistema Indígena nas ações 
de Educação Permanente e gestão da rede assistencial. 

 

De acordo comas competências das Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do 
componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de 
acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas.  
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Os Municípios ficam na responsabilidade em organizar, executar e gerenciar os serviços 
e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as 
unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União, programar as ações da Atenção 
Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde 
identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional 
vigente, organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e 
garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de 
atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio 
logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado, estabelecendo e 
adotando mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na 
Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a 
vinculação e coordenação do cuidado; mantendo atualizados mensalmente os cadastros 
das equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e 
outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente. 

 

Organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada 
preferencial e ordenadora da RAS, fomentar a mobilização das equipes e garantir 
espaços para a participação da comunidade no exercício do controle social, destinar 
recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, sendo 
corresponsável, junto ao Ministério da Saúde, e Secretaria Estadual de Saúde pelo 
monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos município, 
inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia 
prioritária de organização da Atenção Básica. 

 

Garantir apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, 
acompanhamento, e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da 
Estratégia Saúde da Família;  definir estratégias de institucionalização da avaliação da 
Atenção Básica, desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos 
trabalhadores, para formação e garantia de educação permanente e continuada aos 
profissionais de saúde de todas as equipes que atuam na Atenção Básica implantadas. 

 

Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento 
das UBS e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas, garantir acesso ao 
apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população, 
alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados inseridos nos 
sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-
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los no planejamento das ações e divulgar os resultados obtidos, a fim de assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação, organizar o fluxo de pessoas, visando à 
garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica 
e de acordo com as necessidades de saúde das mesmas, assegurar o cumprimento da 
carga horária integral de todos os profissionais que compõem as equipes que atuam na 
Atenção Básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no Sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente e a modalidade de atenção. 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por 
um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, 
trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Esta Portaria, conforme 
normatização vigente no SUS, que define a organização em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde 
da população, destaca a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de 
entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas , 
produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. Esta Política Nacional 
de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização 
da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção 
Básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui 
as especificidades locorregionais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência 
de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade 
da equipe enquanto estiverem no território, em consonância com a política de 
promoção da equidade em saúde. A Atenção Básica considera a pessoa em sua 
singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, incorporar 
as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e sistemático de 
coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à 
saúde – além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a 
proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, 
bem como para a promoção da saúde. Destaca-se ainda o desafio de superar 
compreensões simplistas, nas quais, entre outras, há dicotomia e oposição entre a 
assistência e a promoção da saúde. Para tal, deve-se partir da compreensão de que a 
saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes e que a melhora das condições 
de saúde das pessoas e coletividades passa por diversos fatores, os quais grande parte 
pode ser abordada na Atenção Básica. 
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Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção 
Básica serão orientadoras para a sua organização nos municípios, conforme descritos a 
seguir: 

 

A Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial 
da RAS (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento 
de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de 
organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as 
equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas 
que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações 
excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades. 

 

A Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e 
saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde 
passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida 
qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que 
permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a 
sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na 
situação de saúde. 

 

A Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam 
às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 
manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, 
redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de 
serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das 
necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e 
manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além 
da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade. 

 

Conforme as diretrizes, iniciando através da Regionalização e Hierarquização: Os pontos 
de atenção da RAS, tendo a Atenção Básica como ponto de comunicação entre esses. 
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Considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de 
planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em 
determinada localidade, e a hierarquização como forma de organização de pontos de 
atenção da RAS entre si, com fluxos e referências estabelecidos. 

 

A Territorialização e Adstrição: de forma a permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um 
território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da 
saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, 
adstritos a ele. Para efeitos desta portaria, considera-se Território a unidade geográfica 
única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas 
destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os 
Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social, 
econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma 
ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de 
forma que atendam a necessidade da população adscrita e ou as populações específicas. 

 

A População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a 
estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

 

O Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de 
forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, 
aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas 
sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é 
construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na 
busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de 
coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes 
na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado. 

 

A Resolutividade: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e 
articulando diferentes tecnologias de cui-dado individual e coletivo, por meio de uma 
clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de 
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autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria 
dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros 
pontos da RAS, quando necessário. 

 

Longitudinalidade do Cuidado: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com 
construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do 
tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das 
intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas , evitando a perda de 
referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do 
desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. 

 

 

Coordenar o Cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 
pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos 
pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes 
pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de 
produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando também as outras 
estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. 

 

Ordenar as Redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim 
como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das 
pessoas. 

 

Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orientação 
comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, 
como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua 
saúde e das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento 
dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das 
ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de 
lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social. 
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1.2. ATENÇÃO BÁSICA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Conforme normatização vigente do SUS define a organização na RAS, como estratégia 
para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. As RAS 
constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com 
diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma 
complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se: a 
Atenção Básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de 
entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, 
integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas 
do seu território. 

 

O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define 
que "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia 
pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Para que a Atenção Básica possa ordenar a RAS, é preciso reconhecer as necessidades 
de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde 
parta das necessidades das pessoas, com isso fortalecendo o planejamento ascendente. 

 

 

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um 
espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na 
rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da 
integralidade. Para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta resolutividade, 
com capacidade clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e 
duras (diagnósticas e terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros 
pontos da RAS. Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações 
intersetoriais, assim como a organização da RAS, com ênfase nas necessidades 
locorregionais, promovendo a integração das referências de seu território. Recomenda-
se a articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica das 
equipes, que fortaleçam práticas de microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, 
tais como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e consultas 
descentralizados/programados para cada UBS, que propiciem a comunicação entre UBS, 
centrais de regulação e serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, 
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apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros. Um dos destaques que 
merecem ser feitos é a consideração e a incorporação, no processo de referenciamento, 
das ferramentas de telessaúde articulado às decisões clínicas e aos processos de 
regulação do acesso. A utilização de protocolos de encaminhamento serve como 
ferramenta, ao mesmo tempo, de gestão e de cuidado, pois tanto orientam as decisões 
dos profissionais solicitantes quanto se constituem como referência que modula a 
avaliação das solicitações pelos médicos reguladores. 

 

Com isso, espera-se que ocorra uma ampliação do cuidado clínico e da resolutividade 
na Atenção Básica, evitando a exposição das pessoas a consultas e/ou procedimentos 
desnecessários. Além disso, com a organização do acesso, induz-se ao uso racional dos 
recursos em saúde, impede deslocamentos desnecessários e traz maior eficiência e 
equidade à gestão das listas de espera. A gestão municipal deve articular e criar 
condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais, sejam 
realizados preferencialmente pela Atenção Básica, sendo de sua responsabilidade: 

 

a) Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da RAS; 

b) Gerir a referência e contrarreferência em outros pontos de atenção; e 

c) Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território. 

 

1.3. INFRAESTRUTURA, AMBIÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

Refere-se ao conjunto de procedimentos que objetiva adequar a estrutura física, 
tecnológica e de recursos humanos das UBS às necessidades de saúde da população de 
cada território. 

 

1.3.1. Infraestrutura e Ambiência 

 

A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita 
e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à 
saúde dos usuários. Os parâmetros de estrutura devem, portanto, levar em 
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consideração a densidade demográfica, a composição, atuação e os tipos de equipes, 
perfil da população, e as ações e serviços de saúde a serem realizados.  

 

É importante que sejam previstos espaços físicos e ambientes adequados para a 
formação de estudantes e trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a 
formação em serviço e para a educação permanente na UBS. As UBS devem ser 
construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as normativas 
de infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões visuais 
da Atenção Básica e do SUS. Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com as normas em vigor 
para tal. As UBS poderão ter pontos de apoio para o atendimento de populações 
dispersas (rurais, ribeirinhas, assentamentos, áreas pantaneiras, etc.), com 
reconhecimento no SCNES, bem como nos instrumentos de monitoramento e avaliação.  

 

A estrutura física dos pontos de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança 
sanitária. A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido 
como lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma 
atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o 
trabalho dos profissionais de saúde. Para um ambiente adequado em uma UBS, existem 
componentes que atuam como modificadores e qualificadores do espaço, recomenda-
se contemplar: recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a comunicação e 
também garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos 
profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos, conforto térmico e 
acústico, e espaços adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com 
as normativas vigentes.  

 

Além da garantia de infraestrutura e ambiência apropriadas, para a realização da prática 
profissional na Atenção Básica, é necessário disponibilizar equipamentos adequados, 
recursos humanos capacitados, e materiais e insumos suficientes à atenção à saúde 
prestada nos municípios e Distrito Federal. Recomenda-se os seguintes ambientes, 
consultório médico e de enfermagem, consultório com sanitário, sala de procedimentos, 
sala de vacinas, área para assistência farmacêutica, sala de inalação coletiva, sala de 
procedimentos, sala de coleta/exames, sala de curativos, sala de expurgo, sala de 
esterilização, sala de observação e sala de atividades coletivas para os profissionais da 
Atenção Básica. Se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário 
consultório odontológico com equipo odontológico completo, área de recepção, local 
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para arquivos e registros, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, 
sala de administração e gerência, banheiro público e para funcionários, entre outros 
ambientes conforme a necessidade. 

 

1.3.2. Funcionamento 

 

Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga 
horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 
meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. Horários alternativos de 
funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, 
desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre 
que possível, a carga horária mínima descrita acima. Como forma de garantir a 
coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam 
na Atenção Básica, recomenda-se uma População adscrita por equipe de Atenção Básica 
(eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu 
território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. Além dessa faixa 
populacional, podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, 
riscos e dinâmica comunitária, facultando aos gestores locais, conjuntamente com as 
equipes que atuam na Atenção Básica e Conselho Municipal ou Local de Saúde, a 
possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe, 
podendo ser maior ou menor do que o parâmetro recomendado, de acordo com as 
especificidades do território, assegurando-se a qualidade do cuidado; 4 (quatro) equipes 
por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu potencial 
resolutivo; estipulado para cálculo do teto máximo de equipes de Atenção Básica (eAB) 
e de Saúde da Família (eSF), com ou sem os profissionais de saúde bucal. 

 

Para que as equipes que atuam na Atenção Básica possam atingir seu potencial 
resolutivo, de forma a garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso, é 
necessário adotar estratégias que permitam a definição de um amplo escopo dos 
serviços a serem ofertados na UBS, de forma que seja compatível com as necessidades 
e demandas de saúde da população adscrita, seja por meio da Estratégia Saúde da 
Família ou outros arranjos de equipes de Atenção Básica (eAB), que atuem em conjunto, 
compartilhando o cuidado e apoiando as práticas de saúde nos territórios. Essa oferta 
de ações e serviços na Atenção Básica devem considerar políticas e programas 
prioritários, as diversas realidades e necessidades dos territórios e das pessoas, em 
parceria com o controle social. 
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As ações e serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais e ampliados: 
Padrões Essenciais - ações e procedimentos básicos relacionados a condições 
básicas/essenciais de acesso e qualidade na Atenção Básica; e Padrões Ampliados - 
ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões 
elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica, considerando especificidades locais, 
indicadores e parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde. 

 

A oferta deverá ser pública, desenvolvida em parceria com o controle social, pactuada 
nas instâncias interfederativas, com financiamento regulamentado em normativa 
específica. Caberá a cada gestor municipal realizar análise de demanda do território e 
ofertas das UBS para mensurar sua capacidade resolutiva, adotando as medidas 
necessárias para ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das equipes e serviços 
da sua UBS. A oferta de ações e serviços da Atenção Básica deverá estar disponível aos 
usuários de forma clara, concisa e de fácil visualização, conforme padronização 
pactuada nas instâncias gestoras. Todas as equipes que atuam na Atenção Básica 
deverão garantir a oferta de todas as ações e procedimentos do Padrão Essencial e 
recomenda-se que também realizarem ações e serviços do Padrão Ampliado, 
considerando as necessidades e demandas de saúde das populações em cada 
localidade. Os serviços dos padrões essenciais, bem como os equipamentos e materiais 
necessários, devem ser garantidos igualmente para todo o país, buscando uniformidade 
de atuação da Atenção Básica no território nacional. Já o elenco de ações e 
procedimentos ampliados deve contemplar de forma mais flexível às necessidades e 
demandas de saúde das populações em cada localidade, sendo definido a partir de suas 
especificidades locorregionais. As unidades devem organizar o serviço de modo a 
otimizar os processos de trabalho, bem como o acesso aos demais níveis de atenção da 
RAS.  

 

Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de 
elogios, críticas ou reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais 
eletrônicos. As UBS deverão assegurar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das 
pessoas, mesmo que não sejam da área de abrangência da unidade, com classificação 
de risco e encaminhamento responsável de acordo com as necessidades apresentadas, 
articulando-se com outros serviços de forma resolutiva, em conformidade com as linhas 
de cuidado estabelecidas. 
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1.4. NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (Nasf-AB) 

 

Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de 
profissionais da saúde, complementar àsequipes que atuam na Atenção Básica. É 
formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, 
atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos 
profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). Busca-se 
que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia 
a dia nas UBS e trabalhando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais 
profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços 
diretos à população. Os diferentes profissionais devem estabelecer e compartilhar 
saberes, práticas e gestão do cuidado, com uma visão comum e aprender a solucionar 
problemas pela comunicação, de modo a maximizar as habilidades singulares de cada 
um. Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e 
necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a 
partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na 
Atenção Básica em suas análises e manejos. Para tanto, faz-se necessário o 
compartilhamento de saberes, práticas intersetoriais e de gestão do cuidado em rede e 
a realização de educação permanente e gestão de coletivos nos territórios sob 
responsabilidade destas equipes. Ressalta-se que os Nasf-AB não se constituem como 
serviços com unidades físicas independentes ou especiais,  e não são de livre acesso para 
atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem ser regulados 
pelas equipes que atuam na Atenção Básica). Devem, a partir das demandas 
identificadas no trabalho con-junto com as equipes, atuar de forma integrada à Rede de 
Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção, além de outros equipamentos 
sociais públicos/privados, redes sociais e comunitárias. Compete especificamente à 
Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB): Participar 
do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão 
vinculadas; Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS 
principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da 
capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto 
em termos clínicos quanto sanitários; e Realizar discussão de casos, atendimento 
individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, 
educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais 
de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e 
promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no 
território. 
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1.5. Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) 

 

É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como 
uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à 
implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar 
os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica. São itens 
necessários à implantação desta estratégia: a existência de uma Unidade Básica de 
Saúde, inscrita no SCNES vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de 
agentes comunitários de saúde; o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido 
de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e 
socioeconômicos), conforme legislação vigente. O cumprimento da carga horária 
integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por cada 
membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro supervisor; o enfermeiro supervisor 
e os ACS devem estar cadastrados no SCNES vigente, vinculados à equipe; e.cada ACS 
deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e nesta portaria e ter uma 
microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas; a 
atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a 
partir das necessidades do território, com priorização para população com maior grau 
de vulnerabilidade e de risco epidemiológico; a atuação em ações básicas de saúde deve 
visar à integralidade do cuidado no território; e h.cadastrar, preencher e informar os 
dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente. 

 

1.6. PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

A Atenção Básica como contato preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde 
orienta-se pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume funções e 
características específicas. Considera as pessoas em sua singularidade e inserção 
sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção da saúde, 
da prevenção de doenças e agravos, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da 
redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer sua autonomia. 

 

Dessa forma, é fundamental que o processo de trabalho na Atenção Básica se caracteriza 
por: 
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- Definição do território e Territorialização - A gestão deve definir o território de 
responsabilidade de cada equipe, e esta deve conhecer o território de atuação para 
programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade, 
considerando diferentes elementos para a cartografia: ambientais, históricos, 
demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais, etc. Importante 
refazer ou complementar a territorialização sempre que necessário, já que o território 
é vivo. Nesse processo, a Vigilância em Saúde (sanitária, ambiental, epidemiológica e do 
trabalhador) e a Promoção da Saúde se mostram como referenciais essenciais para a 
identificação da rede de causalidades e dos elementos que exercem determinação sobre 
o processo saúde-doença, auxiliando na percepção dos problemas de saúde da 
população por parte da equipe e no planejamento das estratégias de intervenção. Além 
dessa articulação de olhares para a compreensão do território sob a responsabilidade 
das equipes que atuam na AB, a integração entre as ações de Atenção Básica e Vigilância 
em Saúde deve ser concreta, de modo que se recomenda a adoção de um território 
único para ambas as equipes, em que o Agente de Combate às Endemias trabalhe em 
conjunto com o Agente Comunitário de Saúde e os demais membros da equipe 
multiprofissional de AB na identificação das necessidades de saúde da população e no 
planejamento das intervenções clínicas e sanitárias. Possibilitar, de acordo com a 
necessidade e conformação do território, através de pactuação e negociação entre 
gestão e equipes, que o usuário possa ser atendido fora de sua área de cobertura, 
mantendo o diálogo e a informação com a equipe de referência. 

 

- Responsabilização Sanitária - Papel que as equipes devem assumir em seu território de 
referência (adstrição), considerando questões sanitárias, ambientais (desastres, 
controle da água, solo, ar), epidemiológicas (surtos, epidemias, notificações, controle de 
agravos), culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e 
sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os itinerantes 
(população em situação de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, 
etc) ou mesmo trabalhadores da área adstrita. 

 

- Porta de Entrada Preferencial - A responsabilização é fundamental para a efetivação 
da Atenção Básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção, 
primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo 
de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e necessidades da 
população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de 
cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc). 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

104 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

Caso o usuário acesse a rede através de outro nível de atenção, ele deve ser 
referenciado à Atenção Básica para que siga sendo acompanhado, assegurando a 
continuidade do cuidado. 

 

- Adscrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização 
entre a equipe e a população do seu território de atuação, de forma a facilitar a adesão 
do usuário ao cuidado compartilhado com a equipe (vinculação de pessoas e/ou famílias 
e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado). 

 

- Acesso - A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de 
referência, de modo universal e sem diferenciações excludentes. Acesso tem relação 
com a capacidade do serviço em responder às necessidades de saúde da população 
(residente e itinerante). Isso implica dizer que as necessidades da população devem ser 
o principal referencial para a definição do escopo de ações e serviços a serem ofertados, 
para a forma como esses serão organizados e para o todo o funcionamento da UBS, 
permitindo diferenciações de horário de atendimento (estendido, sábado, etc), formas 
de agendamento (por hora marcada, por telefone, e-mail, etc), e outros, para assegurar 
o acesso. Pelo mesmo motivo, recomenda-se evitar barreiras de acesso como o 
fechamento da unidade durante o horário de almoço ou em períodos de férias, entre 
outros, impedindo ou restringindo a acesso da população. Destaca-se que horários 
alternativos de funcionamento que atendam expressamente a necessidade da 
população podem ser pactuados através das instâncias de participação social e gestão 
local. 

Importante ressaltar também que para garantia do acesso é necessário acolher e 
resolver os agravos de maior incidência no território e não apenas as ações 
programáticas, garantindo um amplo escopo de ofertas nas unidades, de modo a 
concentrar recursos e maximizar ofertas. 

 

O acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos encontros 
entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas 
necessidades, problematizando e reconhecendo como legítimas, e realizando avaliação 
de risco e vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau 
de vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, com 
especial atenção para as condições crônicas. Considera-se condição crônica aquela de 
curso mais ou menos longo ou permanente que exige resposta e ações contínuas, 
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proativas e integradas do sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das 
pessoas usuárias para o seu controle efetivo, eficiente e com qualidade. Ressalta-se a 
importância de que o acolhimento aconteça durante todo o horário de funcionamento 
da UBS, na organização dos fluxos de usuários na unidade, no estabelecimento de 
avaliações de risco e vulnerabilidade, na definição de modelagens de escuta (individual, 
coletiva, etc), na gestão das agendas de atendimento individual, nas ofertas de cuidado 
multidisciplinar, etc. 

 

A saber, o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Básica pode se constituir 
como: 

 

Mecanismo de ampliação/facilitação do acesso - a equipe deve atender todos as pessoas 
que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos 
populacionais, ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida. Dessa 
forma a ampliação do acesso ocorre também contemplando a agenda programada e a 
demanda espontânea, abordando as situações con-forme suas especificidades, 
dinâmicas e tempo. 

 

Postura, atitude e tecnologia do cuidado - se estabelece nas relações entre as pessoas e 
os trabalhadores, nos modos de escuta, na maneira de lidar com o não previsto, nos 
modos de construção de vínculos (sensibilidade do trabalhador, posicionamento ético 
situacional), podendo facilitar a continuidade do cuidado ou facilitando o acesso, 
sobretudo para aqueles que procuram a UBS fora das consultas ou atividades 
agendadas. 

 

Dispositivo de (re)organização do processo de trabalho em equipe - a implantação do 
acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação 
entre trabalhadores e modo de cuidar. Para acolher a demanda espontânea com 
equidade e qualidade, não basta distribuir senhas em número limitado, nem é possível 
encaminhar todas as pessoas ao médico, aliás o acolhimento não deve se restringir à 
triagem clínica. Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o 
conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde 
da população e território. Para isso é importante que a equipe defina quais profissionais 
vão receber o usuário que chega; como vai avaliar o risco e vulnerabilidade; fluxos e 
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protocolos para encaminhamento; como organizar a agenda dos profissionais para o 
cuidado; etc. 

 

Destacam-se como importantes ações no processo de avaliação de risco e 
vulnerabilidade na Atenção Básica o Acolhimento com Classificação de Risco e a 
Estratificação de Risco. 

 

Acolhimento com Classificação de Risco: escuta qualificada e comprometida com a 
avaliação do potencial de risco, agravo à saúde e grau de sofrimento dos usuários, 
considerando dimensões de expressão (física, psíquica, social, etc) e gravidade, que 
possibilita priorizar os atendimentos a eventos agudos (condições agudas e agudizações 
de condições crônicas) conforme a necessidade, a partir de critérios clínicos e de 
vulnerabilidade disponíveis em diretrizes e protocolos assistenciais definidos no SUS. 

 

O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos 
de urgência/emergência tenham prioridade no atendimento, independentemente do 
número de consultas agendadas no período. Caberá à UBS prover atendimento 
adequado à situação e dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros 
pontos de atenção da RAS. As informações obtidas no acolhimento com classificação de 
risco deverão ser registradas em prontuário do cidadão (físico ou preferencialmente 
eletrônico). 

 

Os desfechos do acolhimento com classificação de risco poderão ser definidos como: 1- 
consulta ou procedimento imediato; 

 

1. consulta ou procedimento em horário disponível no mesmo dia; 

2. agendamento de consulta ou procedimento em data futura, para usuário do 
território; 

3. procedimento para resolução de demanda simples prevista em protocolo, como 
renovação de receitas para pessoas com condições crônicas, condições clínicas estáveis 
ou solicitação de exames para o seguimento de linha de cuidado bem definida; 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

107 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

4. encaminhamento a outro ponto de atenção da RAS, mediante contato prévio, 
respeitado o protocolo aplicável; e 

5. orientação sobre territorialização e fluxos da RAS, com indicação específica do serviço 
de saúde que deve ser procurado, no município ou fora dele, nas demandas em que a 
classificação de risco não exija atendimento no momento 

da procura do serviço. 

 

Estratificação de risco: É o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, 
econômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar 
subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o objetivo 
de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de 
Atenção à Saúde para um cuidado integral. 

 

A estratificação de risco da população adscrita a determinada UBS é fundamental para 
que a equipe de saúde organize as ações que devem ser oferecidas a cada grupo ou 
estrato de risco/vulnerabilidade, levando em consideração a necessidade e adesão dos 
usuários, bem como a racionalidade dos recursos disponíveis nos serviços de saúde. 

 

Trabalho em Equipe Multiprofissional - Considerando a diversidade e complexidade das 
situações com as quais a Atenção Básica lida, um atendimento integral requer a 
presença de diferentes formações profissionais trabalhando com ações compartilhadas, 
assim como, com processo interdisciplinar centrado no usuário, incorporando práticas 
de vigilância, promoção e assistência à saúde, bem como matriciamento ao processo de 
trabalho cotidiano. É possível integrar também profissionais de outros níveis de atenção. 

 

Resolutividade - Capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e 
demandas de saúde da população, atingindo a solução de problemas de saúde dos 
usuários. A equipe deve ser resolutiva desde o contato inicial, até demais ações e 
serviços da AB de que o usuário necessite. Para tanto, é preciso garantir amplo escopo 
de ofertas e abordagens de cuidado, de modo a concentrar recursos, maximizar as 
ofertas e melhorar o cuidado, encaminhando de forma qualificada o usuário que 
necessite de atendimento especializado. Isso inclui o uso de diferentes tecnologias e 
abordagens de cuidado individual e coletivo, por meio de habilidades das equipes de 
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saúde para a promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, proteção e 
recuperação da saúde, e redução de danos. Importante promover o uso de ferramentas 
que apoiem e qualifiquem o cuidado realizado pelas equipes, como as ferramentas da 
clínica ampliada, gestão da clínica e promoção da saúde, para ampliação da 
resolutividade e abrangência da AB. Entende-se por ferramentas de Gestão da Clínica 
um con-junto de tecnologias de microgestão do cuidado destinado a promover uma 
atenção à saúde de qualidade, como protocolos e diretrizes clínicas, planos de ação, 
linhas de cuidado, projetos terapêuticos singulares, genograma, ecomapa, gestão de 
listas de espera, auditoria clínica, indicadores de cuidado, entre outras. Para a utilização 
dessas ferramentas, deve-se considerar a clínica centrada nas pessoas; efetiva, 
estruturada com base em evidências científicas; segura, que não cause danos às pessoas 
e aos profissionais de saúde; eficiente, oportuna, prestada no tempo certo; equitativa, 
de forma a reduzir as desigualdades e que a oferta do atendimento se dê de forma 
humanizada. 

 

Promover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita, com base nas 
necessidades sociais e de saúde, através do estabelecimento de ações de continuidade 
informacional, interpessoal e longitudinal com a população. A Atenção Básica deve 
buscar a atenção integral e de qualidade, resolutiva e que contribua para o 
fortalecimento da autonomia das pessoas no cuidado à saúde, estabelecendo 
articulação orgânica com o conjunto da rede de atenção à saúde. Para o alcance da 
integralidade do cuidado, a equipe deve ter noção sobre a ampliação da clínica, o 
conhecimento sobre a realidade local, o trabalho em equipe multiprofissional e 
transdisciplinar, e a ação intersetorial. Para isso pode ser necessário realizar de ações de 
atenção à saúde nos estabelecimentos de Atenção Básica à saúde, no domicílio, em 
locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços 
que comportem a ação planejada. 

 

Realização de ações de atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas 
de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 
locomoção até uma Unidade Básica de Saúde, que necessitam de cuidados com menor 
frequência e menor necessidade de recursos de saúde, para famílias e/ou pessoas para 
busca ativa, ações de vigilância em saúde e realizar o cuidado compartilhado com as 
equipes de atenção domiciliar nos casos de maior complexidade. 
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Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as 
necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e 
sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, 
vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda de 
trabalho compartilhada de todos os profissionais, e recomenda- se evitar a divisão de 
agenda segundo critérios de problemas de 

saúde, ciclos de vida, gênero e patologias dificultando o acesso dos usuários. 
Recomenda-se a utilização de instrumentos de planejamento estratégico situacional em 
saúde, que seja ascendente e envolva a participação popular (gestores, trabalhadores e 
usuários). 

 

Implementação da Promoção da Saúde como um princípio para o cuidado em saúde, 
entendendo que, além da sua importância para o olhar sobre o território e o perfil das 
pessoas, considerando a determinação social dos processos saúde-doença para o 
planejamento das intervenções da equipe, contribui também para a qualificação e 
diversificação das ofertas de cuidado. A partir do respeito à autonomia dos usuários, é 
possível estimular formas de andar a vida e comportamentos com prazer que 
permaneçam dentro de certos limites sensíveis entre a saúde e a doença, o saudável e 
o prejudicial, que sejam singulares e viáveis para cada pessoa. Ainda, numa acepção 
mais ampla, é possível estimular a transformação das condições de vida e saúde de 
indivíduos e coletivos, através de estratégias transversais que estimulem a aquisição de 
novas atitudes entre as pessoas, favorecendo mudanças para modos de vida mais 
saudáveis e sustentáveis. Embora seja recomendado que as ações de promoção da 
saúde estejam pautadas nas necessidades e demandas singulares do território de 
atuação da AB, denotando uma ampla possibilidade de temas para atuação, destacam-
se alguns de relevância geral na população brasileira, que devem ser considerados na 
abordagem da Promoção da Saúde na AB: alimentação adequada e saudável; práticas 
corporais e atividade física; enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados; 
enfrentamento do uso abusivo de álcool; promoção da redução de danos; promoção da 
mobilidade segura e sustentável; promoção da cultura de paz e de direitos humanos; 
promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os níveis de 
acepção deste termo (primária, secundária, terciária e quartenária), que priorizem 
determinados perfis epidemiológicos e os fatores de risco clínicos, comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, bem como aqueles determinados pela produção e 
circulação de bens, prestação de serviços de interesse da saúde, ambientes e processos 
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de trabalho. A finalidade dessas ações é prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças, agravos e complicações preveníveis, evitar intervenções desnecessárias e 
iatrogênicas e ainda estimular o uso racional de medicamentos. Para tanto é 
fundamental a integração do trabalho entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, que 
é um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação 
de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e a 
implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a 
prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da 
saúde. 

 

As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os profissionais 
da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para: 

 

- Vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o 
planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e 
avaliação das ações de saúde pública; 

- Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública; 

- Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis; e 

- Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes. 

 

A Atenção Básica e a Vigilância em Saúde deverão desenvolver ações integradas visando 
à promoção da saúde e prevenção de doenças nos territórios sob sua responsabilidade. 
Todos profissionais de saúde deverão realizar a notificação compulsória e conduzir a 
investigação dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e outros eventos 
de relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes. Compete à 
gestão municipal reorganizar o território, e os processos de trabalho de acordo com a 
realidade local. 

 

A integração das ações de Vigilância em Saúde com Atenção Básica, pressupõe a 
reorganização dos processos de trabalho da equipe, a integração das bases territoriais 
(território único), preferencialmente e rediscutir as ações e atividades dos agentes 
comunitários de saúde e do agentes de combate às endemias, com definição de papéis 
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e responsabilidades. A coordenação deve ser realizada por profissionais de nível 
superior das equipes que atuam na Atenção Básica. 

 

- Desenvolvimento de ações educativas por parte das equipes que atuam na AB, devem 
ser sistematizadas de forma que possam interferir no processo de saúde-doença da 
população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por 
qualidade de vida e promoção do autocuidado pelos usuários. 

- Desenvolver ações intersetoriais, em interlocução com escolas, equipamentos do 
SUAS, associações de moradores, equipamentos de segurança, entre outros, que 
tenham relevância na comunidade, integrando projetos e redes de apoio social, voltados 
para o desenvolvimento de uma atenção integral; 

 

- Implementação de diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais 
como, a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento a 
autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, 
autocuidado apoiado, o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho 
e cuidado, a constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais 
e organização do serviço em função delas, entre outras; 

 

- Participação do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e a 
avaliação das ações na sua equipe, unidade e município; visando à readequação do 
processo de trabalho e do planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades 
e possibilidades analisadas. 

 

O planejamento ascendente das ações de saúde deverá ser elaborado de forma 
integrada nos âmbitos das equipes, dos municípios, das regiões de saúde e do Distrito 
Federal, partindo-se do reconhecimento das realidades presentes no território que 
influenciam a saúde, condicionando as ofertas da Rede de Atenção Saúde de acordo 
com a necessidade/demanda da população, com base em parâmetros estabelecidos em 
evidências científicas, situação epidemiológica, áreas de risco e vulnerabilidade do 
território adscrito. 
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As ações em saúde planejadas e propostas pelas equipes deverão considerar o elenco 
de oferta de ações e de serviços prestados na AB, os indicadores e parâmetros, 
pactuados no âmbito do SUS. As equipes que atuam na AB deverão manter atualizadas 
as informações para construção dos indicadores estabelecidos pela gestão, com base 
nos parâmetros pactuados alimentando, de forma digital, o sistema de informação de 
Atenção Básica vigente; 

 

- Implantar estratégias de Segurança do Paciente na AB, estimulando prática assistencial 
segura, envolvendo os pacientes na segurança, criando mecanismos para evitar erros, 
garantir o cuidado centrado na pessoa, realizando planos locais de segurança do 
paciente, fornecendo melhoria contínua relacionando a identificação, a prevenção, a 
detecção e a redução de riscos. 

 

- Apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social, 
participando dos conselhos locais de saúde de sua área de abrangência, assim como, 
articular e incentivar a participação dos trabalhadores e da comunidade nas reuniões 
dos conselhos locais e municipal; e 

 

- Formação e Educação Permanente em Saúde, como parte do processo de trabalho das 
equipes que atuam na Atenção Básica. Considera-se Educação Permanente em Saúde 
(EPS) a aprendizagem que se desenvolve no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e do trabalho, baseando-se na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. 
Nesse contexto, é importante que a EPS se desenvolva essencialmente em espaços 
institucionalizados, que sejam parte do cotidiano das equipes (reuniões, fóruns 
territoriais, entre outros), devendo ter espaço garantido na carga horária dos 
trabalhadores e contemplar a qualificação de todos da equipe multiprofissional, bem 
como os gestores. Algumas estratégias podem se aliar a esses espaços institucionais em 
que equipe e gestores refletem, aprendem e transformam os processos de trabalho no 
dia-a-dia, de modo a potencializá-los, tais como Cooperação Horizontal, Apoio 
Institucional, Tele-Educação, Formação em Saúde. Entende-se que o apoio institucional 
deve ser pensado como uma função gerencial que busca a reformulação do modo 
tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. 
Ele deve assumir como objetivo a mudança nas organizações, tomando como matéria-
prima os problemas e tensões do cotidiano. Nesse sentido, pressupõe-se o esforço de 
transformar os modelos de gestão verticalizados em relações horizontais que ampliem 
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a democratização, autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, baseados 
em relações contínuas e solidárias. A Formação em Saúde, desenvolvida por meio da 
relação entre trabalhadores da AB no território (estágios de graduação e residências, 
projetos de pesquisa e extensão, entre outros), beneficiam AB e instituições de ensino 
e pesquisa, trabalhadores, docentes e discentes e, acima de tudo, a população, com 
profissionais de saúde mais qualificados para a atuação e com a produção de 
conhecimento na AB. Para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e 
comunidade no âmbito do SUS, destaca-se a estratégia de celebração de instrumentos 
contratuais entre instituições de ensino e serviço, como forma de garantir o acesso a 
todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor da área de saúde 
como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência em 
saúde no SUS, bem como de estabelecer atribuições das partes relacionadas ao 
funcionamento da integração ensino-serviço- comunidade. Além dessas ações que se 
desenvolvem no cotidiano das equipes, de forma complementar, é possível oportunizar 
processos formativos com tempo definido, no intuito de desenvolver reflexões, 
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes específicas, através dos processos 
de Educação Continuada, igualmente como estratégia para a qualificação da AB. As 
ofertas educacionais devem, de todo modo, ser indissociadas das temáticas relevantes 
para a Atenção Básica e da dinâmica cotidiana de trabalho dos profissionais. 

 

1.7. Centros de Especialidades Odontológicas – CEO 

 

O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma 
continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica. O CEO deve realizar 
uma produção mínima mensal em cada especialidade definida na Portaria 1.464/GM, 
de 24 de junho de 2011: diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do 
câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e 
duros, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais. 

 

1.8. Programa Saúde na Escola 

 

O PSE constitui estratégia interministerial – Ministério da Educação (MEC) e Ministério 
da Saúde (MS), para integração e articulação permanente entre as políticas e ações de 
educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo 
intersetorialmente as equipes de Atenção Básica e as equipes da Educação. Conforme 
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Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, o ciclo do Programa tem 
vigência de dois anos. 

 

1.9. UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta 
de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada 
perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha 
um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de 
qualidade. 

 

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, 
Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são 
consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 
laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e 
fornecimento de medicação básica. 
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1. PLANO DE TRABALHO 

 

O presente Plano de trabalho tem como finalidade delinear o objeto de convênio para 
o custeio da execução de atividades e de serviços de saúde a serem prestados através 
da gestão dos serviços técnicos/operacionais. 

 

Visando atender à Constituição Federal, às Normas Operacionais do SUS, às Portarias do 
Ministério da Saúde, à Lei Orgânica Municipal, o Plano Municipal de Saúde, demais 
Normas, Instruções Normativas, Regimentos, Regulamentos e outros, baseados nas 
diretrizes e preceitos do SUS e, principalmente, as demandas e necessidades do 
Município de Massapê. 

 

Para o desenvolvimento e a execução do Plano de Trabalho será considerada a visão 
sistêmica e estratégica do SUS municipal, dentro da Gestão Técnico/Operacional, na 
busca da melhoria, na eficiência, qualidade e resolutividade dos serviços prestados na 
área da Saúde, descritos nesta Proposta. 

 

A UNISAU, com a gestão aqui proposta, compromete-se a zelar pela transparência na 
parceria com o Poder Público, em prol da população de Massapê, otimizando o uso dos 
recursos públicos existentes, priorizando a economicidade, o que resultará na 
significativa economia de escala de produção na prestação de serviços de saúde. 

 

Sendo a Gestão Compartilhada no Hospital Municipal e demais Unidades Básicas de 
Saúde. 

 

Diretrizes do Plano de Trabalho da Proposta Técnica para Gerenciamento, 

Operacionalização, e Execução dos Serviços Técnico Operacionais, no Município de 

Massapê nos termos estabelecidos pelo Edital. 
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E Gestão Plena nas Unidades Básicas de Saúde – Sede II e Sede IV, NASF, CAIS e CEO. 

 

Pretende-se desenvolver o fortalecimento e a potencialização da organização e bom 
funcionamento da rede Municipal hierarquizada dos estabelecimentos municipais de 
saúde, objeto do presente Plano de Trabalho. 

 

O presente projeto visa apresentar proposta de prestação de serviços de gerenciamento 
e auditoria a ser contratado, cujos propósitos são: 

 

I - Fazer cessar o risco atual à saúde e à vida das pessoas atendidas pela Rede de 
Atenção de Saúde; 

 

II - Permitir a continuidade da prestação de serviços de saúde à população; 

 

III - Reordenar, reorganizar e restabelecer o adequado funcionamento dos serviços 
de saúde prestados pela instituição; 

 

IV - Criar um ambiente propício à realização, pelos próprios associados, 
preferencialmente, de alterações necessárias na organização institucional, em especial 
de seus órgãos de direção e controle, como forma de viabilizar o atingimento de seus 
objetivos filantrópicos de assistência à saúde da população; 

 

V - Primar pela manutenção das condições necessárias para a celebração de 
convênios e parcerias com o Poder Público; 

 

VI - Primar pela capacitação e profissionalização do corpo profissional da Rede de 
Saúde de Massapê, em especial o de faturamento; 
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VII - Instituir mecanismos efetivos de compliance; 

 

VIII - Criação de protocolos ou diretivas para aquisição de bens e contratação de 
serviços; 

 

IX - Instituir o Código de Ética da Rede de Saúde; 

  

X - Nortear a contratação de pessoal necessário para o Plano de Trabalho, por 
critérios meritórios e fundados na qualificação profissional; 

 

XI - Instituir mecanismos rígidos de controle financeiro e contábil, com registros 
claros e distintos dos aportes de recursos privados e públicos; 

 

XII - Adequar os procedimentos de prestação de contas; 

 

XIII - Restabelecer o equilíbrio financeiro das contas da instituição; 

 

XIV - Resolver os problemas sanitários da instituição; 

 

XV - Organizar a instituição de modo a torná-la apta à entrega a seus legítimos 
associados, devidamente saneados e adequados à prestação de serviços de saúde. 

 

Além disso, a UNISAU, se necessário for, será responsável pela regular utilização e 
atualização dos impressos e prontuários médicos e pelo sigilo e guarda das informações 
do paciente, garantindo a confidencialidade das informações e a restrição quanto ao 
acesso dos prontuários médicos. 
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Deverá ser anexado aos prontuários dos pacientes, documento devidamente assinado 
pelos mesmos ou por seu representante legal que declare a permissão da realização de 
procedimentos médicos e de enfermagem durante o período de internação. Os 
procedimentos médicos e de enfermagem deverão respeitar a decisão do paciente ao 
consentir ou recusar o atendimento de saúde, exceto nos casos de iminente risco de 
morte ou em casos de devido cumprimento da Lei. 

 

Será efetuado o cadastramento referente ao local de residência dos pacientes atendidos 
ou referenciados para atendimento no qual conste no mínimo o município, o CEP, o 
bairro onde residem e demais informações epidemiológicas constantes em cadastro 
padrão destinados à coleta das informações com o intuito de planejamento de 
atividades assistenciais, voltadas à melhoria da qualidade da saúde e de vida da 
população atendida. 

 

Para realização de um eficiente serviço de qualidade, serão seguidos alguns pontos 
importantes, dentre os quais: 

 

• Implantar protocolos de atendimentos, acompanhar os protocolos já 
implantados na unidade e guarda de documentação; 

 

• Cumprir a legislação sanitária municipal, estadual e federal relativa aos serviços 
da Saúde; 

 

• Prestar, de forma gratuita, atendimento sempre com a observância dos preceitos 
de dignidade, respeito de modo universal e igualitário, cumprimento os princípios éticos 
e morais estabelecidos pelos Conselhos de Classe dos profissionais que atuarão nos 
serviços, bem como permitir ao paciente o direito a ser assistido religiosa e 
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso, mediante o cumprimento das 
normas vigentes da Unidade de atendimento; 

 

• Implantarmos serviços de saúde um programa de Educação Permanente, que 
atenda a todos os profissionais. 
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PROJETOS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 

 

Se ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, a OS e a 
Secretaria de Saúde 

- Fundo Municipal de Saúde, 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 programas especiais para 
determinado tipo de patologia, estas atividades deverão ser previamente estudadas, 
pactuadas e autorizadas pela SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Estas atividades serão autorizadas após análise técnica, quantificadas separadamente 
do atendimento rotineiro, sendo, então, realizado o orçamento econômico-financeiro, 
discriminada e homologada através de Termo Aditivo ao contrato e nova pactuação de 
metas. 

 

2. ATENÇÃO BÁSICA 
 

A saúde é condição essencial para a construção da felicidade humana, sendo um 

processo civilizatório. Nos mais de vinte anos de existência formal do Sistema Único de 

Saúde, vários desafios têm-se colocado para a construção tecnológica e administrativa 

da rede assistencial proposta. 

 

A tecnologia do cuidado em saúde é complexa, cheia de subjetividade, incompleta, 

mudando de acordo com o momento histórico e com os conhecimentos aceitos no 

momento. Dentro desta dificuldade temos a atenção básica como à grande possibilidade 

de melhoria das condições de saúde da população. 

 

A atenção básica está presente como preocupação em todos os discursos que falam de 

construção da assistência integral para a saúde. Sua responsabilidade se reflete nos 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

120 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

indicadores de saúde, na organização e tamanho da demanda da média e alta 

complexidade, além dos equipamentos de urgência/emergência. 

 

Muitos gestores ainda possuem a noção atrasada de que a atenção básica é simples, 

barata, não necessita de qualificação e grandes equipamentos, mas precisa resolver 80% 

das necessidades de saúde. Este é um equívoco comum que causa surpresas 

desagradáveis e impede o avanço do desenvolvimento da atenção básica. 

 

A grande maioria dos gestores acaba optando por organizar o sistema sob lei da 

oferta/demanda, de forma que se oferece serviço possível de se montar e a demanda é 

criada, ou se oferece serviço de acordo com a demanda trazida pelos usuários. Ambas 

as soluções podem ser desastrosas do ponto de vista da qualidade da atenção, pois se 

esquece todo embasamento teórico, cientifico que alicerça a área de saúde e não se 

avança no desenvolvimento. 

 

Os usuários possuem uma concepção de saúde moldada pelos hábitos e crenças 

originados da experiência própria (inclusive aquela de não ter acesso) e pela mídia ou 

intelectuais formadores de opinião, que muitas vezes se distancia do que seja necessário 

para o ganho de qualidade de vida e diminuição dos agravos à saúde. 

  

 

3. A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Portaria nº 2436/2014, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB),estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica (AB), para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde(EACS) e que, define a AB como sendo de fundamental 

importância por ocorrer no local mais próximo da vida das pessoas, as Unidades Básicas 
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de Saúde (UBS), além de ser principal porta de entrada e centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem sendo implantada nas UBS, como estratégia 

principal para a reordenação do modelo assistencial de saúde no país, de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e, tida pelo Ministério da Saúde (MS) e 

gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho 

com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo- efetividade e ser 

fundamental no processo de alcance de indicadores positivos de saúde, tais como, a 

redução da mortalidade infantil e erradicação da miséria através do acompanhamento 

das famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. 

 

Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. 

 

O modelo de saúde tradicional é caracterizado pela fragmentação da assistência, pela 

centralização no corpo biológico como objeto de trabalho, pela centralidade das ações 

nos atos médicos e medicalizadores. 

 

A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela Estratégia Saúde da 

Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo 

Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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Esta concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na 

doença, desenvolvendo-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios 

delimitados, pelos quais assumem responsabilidade. 

 

Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, 

equidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela, as equipes Saúde da 

Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a 

corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio 

é o de ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, 

onde a Saúde da Família é compreendida como a estratégia principal para mudança 

deste modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do 

sistema de saúde. 

 

A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da 

família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção 

básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS. 

 

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente 

de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe 

e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. 

 

Tipos de Equipes: 

 

Equipe de Saúde da Família (ESF): É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 

reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É 

considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção 

Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial 
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de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, 

além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

 

Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de 

família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; 

auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo 

fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de 

saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e 

auxiliar ou técnico em saúde bucal. O número de ACS por equipe deverá ser definido de 

acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e 

socioeconômicos, de acordo com definição local. 

 

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, 

recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas 

por ACS. 

 

Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. 

 

Dessa forma, os profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) equipe 

de Saúde da Família, no SCNES vigente. 

 

Equipe da Atenção Básica (eAB): esta modalidade deve atender aos princípios e 

diretrizes propostas para a AB. A gestão municipal poderá compor equipes de Atenção 

Básica (eAB) de acordo com características e necessidades do município. Como modelo 

prioritário é a ESF, as equipes de Atenção Básica (eAB) podem posteriormente se 

organizar tal qual o modelo prioritário. 
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As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente da 

especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente 

especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de 

enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde 

bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate à endemias. 

 

A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) 

horas, com no máximo de 3(três) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 

40 horas/semanais. O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos 

profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem ser organizados 

de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, 

a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado. 

 

A distribuição da carga horária dos profissionais é de responsabilidade do gestor, 

devendo considerar o perfil demográfico e epidemiológico local para escolha da 

especialidade médica, estes devem atuar como generalistas nas equipes de Atenção 

Básica (eAB). Importante ressaltar que para o funcionamento a equipe deverá contar 

também com profissionais de nível médio como técnico ou auxiliar de enfermagem. 

 

Equipe de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que atuam na 

atenção básica, constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou 

auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de 

Saúde da Família (eSF) ede Atenção Básica (eAB) e de devem estar vinculados à uma UBS 

ou a Unidade Odontológica Móvel, podendo se organizar nas seguintes modalidades: 

Modalidade I: Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde 

bucal (TSB) e; Modalidade II: Cirurgião dentista TSB  e ASB, ou outro TSB. 

 

Independente da modalidade adotada, os profissionais de Saúde Bucal são vinculados a 

uma equipe de Atenção Básica (eAB) ou equipe de Saúde da Família (eSF), devendo 
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compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade 

sanitária pela mesma população e território adstrito que a equipe de Saúde da Família 

ou Atenção Básica a qual integra. 

 

Cada equipe de Saúde de Família que for implantada com os profissionais de saúde bucal 

ou quando se introduzir pela primeira vez os profissionais de saúde bucal numa equipe 

já implantada, modalidade I ou II, o gestor receberá do Ministério da Saúde os 

equipamentos odontológicos, através de doação direta ou o repasse de recursos 

necessários para adquiri-los (equipo odontológico completo). 

 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): É prevista a implantação da 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a 

reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia 

de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras 

maneiras de organização da Atenção Básica. São itens necessários à implantação desta 

estratégia: 

 

a) a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no SCNES vigente que 

passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde; 

 

b) o número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base 

populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme 

legislação vigente; 

 

c) o cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe 

de agentes comunitários, por cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro 

supervisor; 
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d) o enfermeiro supervisor e os ACS devem estar cadastrados no SCNES vigente, 

vinculados à equipe; 

 

e) todos os ACS devem realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e 

nesta portaria e ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja população não 

ultrapasse 750 pessoas; 

 

f) a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de 

trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com 

maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico; 

 

g) a atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no 

território; 

  

h) cadastrar, preencher e informar os dados através do Sistema de Informação em 

Saúde para a Atenção Básica vigente 

 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

Viando sempre o desenvolvimento dos serviços e a melhoria contínua na gestão dos 
mesmos, a UNISAU se propõe a realizar as seguintes ações dentro do Plano de Trabalho 
para que o cumprimento do objeto seja alcançado com eficiência, eficácia e efetividade: 

 

• Realizar todo o Gerenciamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS) em parceria com Secretaria Municipal 
de Saúde; 
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• Administrar, Manter a ESF e a EACS, bem como todos os profissionais envolvidos 
em seu funcionamento; 

 

• Reestruturar, remanejar e capacitar (educação continuada e permanente) as 
equipes de trabalho da ESF e EACS mediante Protocolos acordados com a Secretaria 
Municipal de Saúde; 

 

• Acompanhar o processo de assistência à saúde da população atendida, a fim de 
propor estratégias que aperfeiçoem a assistência prestada aos munícipes; 

 

• Acompanhar e apresentar relatórios e adequações sempre que necessário, com 
indicadores de produção e eficiência, acordados com a Secretaria Municipal de Saúde, 
bem como os de acordo com a legislação federal e municipal; 

 

• Realizar a co-gestão da ESF e EACS do Município, desde sua implantação com a 
realização de introdutório ao agente comunitário de saúde (ACS) e aos que forem 
substituídos; 

  

• Favorecer a excelência de qualidade de assistência na Atenção Básica através da 
expansão e a consolidação da Estratégia saúde da Família; 

 

• Instrumentalizar e potencializar as habilidades dos responsáveis pela digitação 
do SIAB para otimização do uso do Sistema; 

 

• Revisar e reorganizar a territorialização das equipes da ESF, de acordo com as 
diretrizes da portaria 2488, tanto na área de abrangência quanto no Sistema de 
Informação; 
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• Contribuir na elaboração de projetos de transformação de Unidades Básicas 
tradicionais em Unidades de Saúde da Família, bem como na transição de EACS para ESF; 

 

• Responsabilizar-se pela administração dos insumos necessários ao 
funcionamento dos Programas (materiais, medicamentos, material de limpeza e 
expediente e outros), fornecidos pelo Município; 

 

• Criar projeto de design arquitetônico para padronização físico-estrutural e visual 
das Unidades de Saúde da Família Municipais; 

 

• Organizar a comissão gestora com participação de usuários e membros do 
Conselho Municipal de Saúde. 

 

3.1.1.  COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Núcleo Ampliado à Saúde da Família (NASF) criado pelo Ministério da Saúde em 2008 
com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil e ampliar as ofertas 
de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade. Configura-se como equipe 
multiprofissional que atua de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF) 
e as equipes de atenção básica. Esta atuação integrada possibilita o atendimento 
compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nos atendimentos 
domiciliares. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 
prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. 

 

3.1.2.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

 

Definição do território de atuação das Equipes de Saúde da Família; Acolhimento à 
demanda espontânea; 
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Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 
problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 
resolutiva à demanda espontânea; 

 

Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde- 
doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida; 

 

Desenvolvimento de ações focadas sobre os fatores de risco, comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a 
manutenção de doenças e danos evitáveis; 

 

Assistência básica integral e contínua, organizada à população, com garantia de acesso 
ao apoio diagnóstico e laboratorial; 

 

Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento; 

 

Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas garantindo o 
correto encaminhamento e mantendo a referência; 

 

Desenvolvimento de ações intersetoriais; 

 

Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social; 

 

Procedimentos realizados por profissionais médicos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros e 
outros profissionais de nível superior e nível médio; 

 

Atividade Física, Prevenção da Obesidade; 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

130 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 

Assistência à Saúde da Mulher como, o Pré-natal, Prevenção do Câncer de colo, mama 
e, outros citados nos Cadernos da Atenção Básica; 

 

Vigilância nutricional; 

  

Integração com diferentes setores da sociedade, visando a integralidade do cuidado em 
saúde (Ação Comunitária, Conselhos de Direito, Judiciário, Ministério Público, etc.); 

 

Participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações; 

 

3.2. SERVIÇO DE FARMÁCIA 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos 

e seu uso racional. No Ministério da Saúde, tais ações consistem em promover a 

pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como sua 

seleção, programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização, na 

perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 

3.2.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  

 

Os profissionais deverão dar atendimento, orientação aos usuários do SUS de Massaoê 

e nas Unidades de Saúde; 
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Realizar a organização administrativa dos medicamentos dos Componentes da 

Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico, Especializado, Ações Judiciais e Processos 

Administrativos; 

 

Organizar e elaborar relação de medicamentos essenciais que obedeça aos critérios 

definidos de análise baseada na Remume e no perfil epidemiológico do município; 

 

Divulgar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME ou da lista 

pactuada para a atenção básica para os prescritores; 

 

Adotar protocolos clínicos com garantia de adesão pelos profissionais; 

 

Programar adequadamente as necessidades de medicamentos de acordo com os 

métodos recomendados, documentada em memória de cálculo, baseado em dados 

epidemiológicos, de consumo histórico, de consumo ajustado e oferta de serviços e 

recursos financeiros. 

 

Deflagrar o processo de aquisição em tempo oportuno considerando integralmente 

dados de estoque e demanda do município; 

 

Garantir o armazenamento correto dos medicamentos através de local de 

armazenamento em condições sanitárias adequadas, climatizado, com área exclusiva 

para guarda de medicamentos, elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão - 

POP, obedecendo às Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos; sistema de 

controle de estoques informatizado até o momento da dispensação aos usuários, 

fornecendo dados consistentes e confiáveis para a gestão; almoxarifado em local 

apropriado; serviços estruturados e delimitados que facilitem a informação e orientação 

ao usuário. 
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Armazenar nas unidades dispensadoras em área física exclusiva e com condições 

sanitárias adequadas, sob controle de farmacêutico responsável. 

 

Promover a adesão dos prescritores à Relação de Medicamentos Essenciais Promover 

educação para o uso racional de medicamentos. 

Organizar a farmácia nas unidades dispensadoras com dimensão suficiente, 

farmacêutico, pessoal auxiliar técnico de farmácia e/ ou estagiários nas equipes, 

disponibilidade de local de atendimento privado ou semi-privado, fontes de informação 

sobre medicamentos, recursos informáticos e de internet; cadastramento da população 

usuária através do Cartão SUS; elaboração e implantação de serviço informatizado em 

rede de receituário e prontuário para evitar duplicidade entre UBS. 

 

Garantir gestão adequada da dispensação de medicamentos exclusivamente mediante 

receita de profissional habilitado de acordo com Procedimentos Operacionais Padrão 

descritos em manuais. 

 

Fiscalizar o cumprimento da lei que prevê letra legível e preenchimento correto do 

receituário médico. 

  

Realizar treinamentos e capacitações internas à Secretaria de Saúde ou possibilitar a 

participação do pessoal da AF (farmacêutico e pessoal auxiliar) em cursos de atualização, 

capacitação, entre outros, voltados para a AF, externos à Secretaria de Saúde visando à 

humanização do atendimento aos usuários. 

 

Garantir medicamentos de uso contínuo em tempo hábil para pacientes crônicos 

cadastrados nos programas específicos constituídos. 
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Inclusão de farmacêuticos e técnicos de farmácia nas UBS e ESF e UPA durante todo o 

horário de atendimento da unidade. 

 

Descentralizar a dispensação de medicamentos com farmácia aberta durante todo o 

horário de atendimento da unidade. 

Cumprimento da legislação (fiscalização) que exige a presença do profissional 

farmacêutico durante todo o período de funcionamento das farmácias públicas e 

privadas. 

 

Garantia da gestão ecologicamente correta dos medicamentos descartados. 

 

3.2.2.   ORGANIZAÇÃO ESPECIFICA DO SERVIÇO DE FARMÁCIA. 
 
 
COMPOSIÇÃO: Farmacêuticos em regime de plantão 12x36 horas, mais nove auxiliares 
de farmácia, divididos em seis diurnos e três noturnos em regime de plantão 12x36 
horas. 
 
Propostas para melhoria na Qualidade do Departamento: 
 
Padronização de Medicamentos, Materiais e Equipamentos 
  
 
 
3.2.3.  PRESCRIÇÃO ELETRONICA FARMÁCIA 
 
O Sistema de prescrição Eletrônica pode auxiliar na prevenção de erros humanos por 
meio de relatórios de medicamentos. Ou ainda é possível realizar um bloqueio ágil de 
lotes de medicamentos determinados pela ANVISA. Outro processo comum é o controle 
das vias de acesso da medicação. E ainda há acompanhamento do relatório de 
medicamentos controlados e controle de fracionamento de medicamentos. 
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A gestão do estoque pode ser realizada através de indicadores e controle da validação 
farmacêutica com sistemas médicos computadorizados. Tudo isso, para garantir uma 
gestão da farmácia hospitalar eficiente. 
 
As vantagens da prescrição eletrônica sobre o sistema em papel são muitas dentre elas 
estão: 
 
• Eliminam os problemas de identificação com a escrita manual; 
 
• Maior rapidez de chegada à farmácia; 
 
• Menor risco de confusão com medicamentos de nomes parecidos; 
 
• Mais facilmente integrados a sistemas de registros médicos e de suporte à 
decisão; 
 
• Menor risco de erros causados pelos procedimentos usados em farmácia; 
 
• Facilmente ligados a alertas de interação medicamentosa; 
 
• Identificam mais facilmente o prescritor; 
 
• Aptos a serem ligados a sistemas de notificação de reações adversas a 
medicamentos; 
 
• Capazes de evitar erros de especificação, como os zeros complementares; 
 
• Disponíveis para imediata análise de dados, incluindo relatórios de pós- 
marketing; 
 
• Disponíveis e apropriados para treinamento e educação; 
 
• Anunciados como capazes de gerar importante redução de custos; 
 
• Ligar-se a algoritmos para enfatizar medicamentos custo-efetivos; 
 
• Reduzir a super e a subprescrição; 
 
• Reduzir escolhas de medicamentos incorretos; 
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3.2.4.  FLUXOGRAMA DA FARMÁCIA 
 

 
 
 
3.2.5.  Padronização de Medicamentos 
 
A farmácia das unidades de saúde, no âmbito de sua atuação, irá se comportar como 
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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 é deparar-se com uma grande variedade de 
produtos (cerca de 50.000 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. 
 
Quanto maior a habilidade da farmácia da unidade de saúde 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. 
 
Se em cada ala ou setor da unidade de saúde, as equipes médicas e de enfermagem 
adotarem rotinas diferentes para o uso destes produtos, como diluições diferentes, 
concentrações diferentes e métodos de conservação diferentes, as medidas 
terapêuticas implicarão em maior ônus para a instituição, com desperdícios e 
obsolescências. 
 
O emprego racional dos medicamentos, incluindo sua padronização, é traduzido, 
portanto, em redução dos custos das organizações de saúde. 
 
Padronizar produtos abrigados em estoques é uma forma de normalização e auxilia na 
racionalização dos custos. Dentre as formas de racionalização, a padronização de 
medicamentos é uma das soluções mais viáveis, pois procura definir o que se deve 
manter em estoques. 
 
Racionalizar custos com medicamentos implica em seguir normas técnicas que 
regulamentam o processo de formulação e aplicação de regras para o tratamento 
ordenado de uma atividade específica, segundo a International Organization for 
Standardization– ISO. 
 
A redução do custo dos estoques da farmácia das unidades de saúde é conseguida 
através do adequado abastecimento em produtos e serviços, utilizando se possível, 
processos que permitam sua padronização. Padronizar medicamentos significa escolher, 
dentre uma relação de produtos e de acordo com determinadas especificações, aqueles 
que atendam as necessidades de cobertura terapêutica da população alvo que se deseja 
tratar. 
 
Dentre os objetivos primários que se deseja alcançar com a padronização de 
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medicamentos, estão a redução dos custos de aquisição dos produtos, a remoção de 
diferentes obstáculos durante os processos de compras, o estabelecimento de maiores 
interações com os fornecedores, a redução dos custos de produção, a diminuição dos 
custos de manutenção dos produtos em estoques e a facilitação dos procedimentos de 
armazenagem e manuseio dos medicamentos, propiciando vantagens à instituição 
Hospital ar como um todo. 
 
3.2.6.  Vantagens da Padronização 
 
Dentre as vantagens advindas da padronização de medicamentos, destacamos: 
 
a) Para os pacientes: a confiança do uso do medicamento correto e a satisfação psíquica 
por não necessitar adquirir quaisquer outros remédios pertinentes ao seu tratamento, 
dos quais a unidade de saúde não disponha. 
 
c) Para os médicos e enfermagem: a certeza de que os medicamentos disponíveis 
na farmácia, serão adequados aos tratamentos propostos, garantindo aos pacientes a 
fidelidade em atender as prescrições e maior interação entre as equipes. 
 
d) Para a farmácia da unidade de saúde e para a Instituição: o controle dos produtos 
abrigados em estoques, através da menor diversidade de itens; benefício através da 
redução do custo dos estoques, da diminuição de pessoal ligado às estratégias de 
controle e redução do espaço físico destinado à farmácia. 
 
Contudo, os profissionais médicos muitas vezes se opõem à padronização de 
medicamentos, em função de interesses pessoais, sem a preocupação com a gestão dos 
custos. Iremos trabalhar no sentido de conscientizar o corpo clínico para tal 
preocupação. 
 
 
3.2.7.  Estratégia Para a Padronização de Medicamentos 
  
Para atingir uma padronização dos produtos da farmácia, que contemple 
adequadamente as necessidades dos pacientes, determinados parâmetros devem ser 
seguidos. Dentre estes, formaremos uma Comissão de Padronização de Medicamentos, 
para estabelecer os critérios para inclusão/exclusão de produtos e revisão continua dos 
itens padronizados, considerando o perfil epidemiológico das doenças prevalentes e/ou 
incidentes na população assistida pela instituição, adotando o nome farmacológico para 
relacionar os medicamentos; mencionando junto a este, a concentração e a forma de 
apresentação; selecionando fármacos com valor terapêutico comprovado, de menor 
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toxicidade e de fácil aquisição no mercado; reunindo os produtos em grupos 
farmacológicos semelhantes (classificação); reduzindo a variedade desnecessária de 
materiais (simplificação); adotando uma codificação (para facilitar a identificação dos 
remédios); e, finalmente, criando um manual impresso ou virtual, que possa ser 
consultado facilmente pelos profissionais envolvidos. 
 
Contudo, devemos lembrar que preferências por um determinado medicamento ou 
grupo de produtos por parte dos médicos, e as pressões exercidas pela indústria 
farmacêutica sobre os responsáveis pelas aquisições de remédios, são as maiores 
barreiras encontradas para a padronização de medicamentos em unidades de saúde, 
ocasiões em que, nem sempre, são respeitados os princípios éticos vigentes. Novamente 
iremos trabalhar no sentido de conscientizar o corpo clínico para preocupação com tal 
conduta. 
 
Diferentes técnicas gerenciais facilitarão o processo de padronização. Um dos métodos 
que iremos utilizar será a classificação ABC, método este, utilizado para a administração 
de estoques, para a definição de políticas de vendas, para estabelecimento de 
prioridades, para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais 
nas empresas farmacêuticas. 
 
 
3.2.8.  Classificação ABC 
 
Os estoques das farmácias das unidades de saúde abrigam uma grande diversidade de 
produtos, dificultando o planejamento de seu ressuprimento. Como cada grupo de 
medicamentos tem determinadas peculiaridades gerenciais, como giro, preço, 
consumo, prazos de entrega, e suas demandas incorporam alta aleatoriedade, é 
interessante que o gestor dos estoques separe os produtos em grupos que possuam 
características gerenciais semelhantes. 
 
Esta separação possibilitará ao administrador dos estoques, individualizar a atenção 
para cada grupo de medicamentos, pois um tipo de controle eficaz para um produto 
pode não o ser para outro. 
 
Método ABC, Curva de Pareto, Curva ABC ou Classificação ABC, é um procedimento que 
visa separar os produtos em grupos com características semelhantes, em função de seus 
valores e consumos, a fim de proceder a um processo de gestão apropriado a cada 
grupo. 
 
Esta metodologia é um importante instrumento para o administrador que trabalha com 
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a organização de medicamentos. 
 
Segundo este procedimento, os materiais de consumo podem ser dividido em três 
classes: 

•  Classe A: abrigará o grupo de itens mais importante, que devem receber 
uma atenção especial da administração, correspondendo a um pequeno número 
de medicamentos, cerca de 20% dos itens, porém representando cerca de 80% 
do valor total do estoque. Estes itens receberão do administrador um controle 
mais rigoroso, individualmente, pois são responsáveis pela maior despesa do 
setor. 

 

•  Classe B: representará um grupo de itens em situação intermediária entre 
as classes A e C. Seu controle será menos rigoroso que os itens da classe A. 
Representam um valor intermediário na despesa do setor. 

 

•  Classe C: englobarão itens menos importantes, que justificarão menos 
atenção por parte da administração. Agrupa cerca de 70% dos itens, cuja 
importância em valor é pequena, representando cerca de 20% do valor do 
estoque. Neste grupo, não será necessário considerar cada item 
individualmente, pois são produtos de pouca importância na despesa do setor. 

 
Cabe ressaltar que o estabelecimento da divisão em três classes (A, B, C) é uma questão 
de conveniência. É possível estabelecer tantas classes quanto necessárias para os 
controles que se deseja alcançar. 
 
Após a classificação dos produtos e adotados os critérios operacionais, será importante 
a utilização de indicadores para o acompanhamento dos resultados. 
 
 

3.2.9.  FLUXOS DA FARMÁCIA: Compras, Recebimento, controle e dispensação de 
medicamentos.  

 
 
1º OBJETIVO: RECEBER MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ACORDO COM BOAS PRÁTICAS 
 
1. Ao receber os produtos, colocar as caixas nos paletes plásticos da área de 
recebimento (nunca deixar caixas no chão); 
2. Ao receber a entrega verificar se os produtos estão em conformidade com as 
especificações da ordem de compra: forma farmacêutica, concentração, apresentação, 
condições de conservação e inviolabilidades. 
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3. Verificar se o lote dos produtos recebidos são os mesmos constantes da Nota 
Fiscal; 
4. Verificar se a validade é de no mínimo um (01) ano, ou estar de acordo com o 
prazo mínimo especificado em ordem de compra; 
5. Produtos que não obedecerem a regra citada deverão ser devolvidos ou 
trocados; 
6. Nota e produtos conferidos os produtos deverão ser armazenados em seus 
respectivos estoques; 
7. Após o recebimento de todos os produtos, carimbar a nota com o carimbo abaixo 
e preencher seus campos; 
8. Efetuar a entrada dos itens da nota fiscal no sistema de estoque, depois entregar 
ao setor responsável. 
9. É realizado a copia da nota fiscal e arquivada na Farmácia. 
 
2º OBJETIVO: Proceder a uma determinação real dos bens existentes, a fim de se 
permitir um controle do cadastro mais adequado dos itens do patrimônio. 
 
1. Mensalmente efetuar a contagem dos itens na farmácia 
2. Imprimir listas de contagem: LISTA DE CONTAGEM COMPRIMIDO LISTA DE 
CONTAGEM AMPOLA 
LISTA DE CONTAGEM GELADEIRA E CONTROLE ESPECIAL 
3. Distribuir a listagem entre os colaboradores e iniciar a contagem 
4. Após término de a contagem inserir os saldos no sistema de controle de estoque 
e efetuar os ajustes se necessário. 
5. Após todos os itens inclusos no sistema, deverá ser feita a análise de relatório, 
verificando as divergências contidas entre o estoque físico e sistema. 
 
 
3º OBJETIVO: CONTROLE DE VALIDADE E TÉCNICA LOGISTICA “FIRST IN FIRST OUT” 
 
1 - Mensalmente entregar até o dia 15 do mês a planilha de verificação de validade, com 
medicamentos que terá o vencimento nos próximos 3 meses. 
2. Na verificação, os itens que tiverem validade expirada no dia 30 do mês vigente 
deverão ser desprezados e baixados no sistema; 
 

•  Medicamentos deverão ser desprezados no coletor de perfuro cortante 
(para garantir a incineração); 

 
3. Na verificação de validades, medicamentos com validades de 30/60/90 dias para 
expirar deverão ser identificados bem como seus bins, com as etiquetas coloridas que 
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serão determinadas por comunicado mensais. 
4. Ao verificar validades aplicar a pratica: “Firstin,Firt out”,ou seja, passar para 
frente a validade mais breve e para o fundo as validades mais longas. 
 
5. Medicamentos de Controle Especial: 
• É feito planilha em duas vias de todos os vencidos com lote, validade e 
quantidade; 
• As duas vias são protocoladas na Prefeitura do Município; 
• Uma via fica arquivada no setor da farmácia; 
• A farmacêutica da prefeitura vem ao Hospital, para fazer o descarte; 
• Os comprimidos são descartados em cimento dentro de saco plástico e as 
ampolas na caixa de perfuro; 
 
4ºOBJETIVO: DISPENSAR OS MEDICAMENTOS DE MODO INDIVIDUALIZADO E COLETIVO 
SETORES: PSA TIPO DE DISPENSAÇÃO: COLETIVO 
1. Enfermagem faz a solicitação dos pedidos. 
2. Farmácia preenche a solicitação de reposição da enfermagem. 
3. Farmácia efetua a separação da solicitação. 
4. Farmácia entrega os pedidos solicitados ao setor. 
 
SETORES: CLINICA MÉDICA 
 
TIPO DE DISPENSAÇÃO: INDIVIDUALIZADA 
1. Médico faz a prescrição do paciente para 24 horas. 
2. Farmácia emite uma etiqueta com o nome de cada paciente, separando 
individualmente em gavetas de medicamento para cada paciente. 
3. Os medicamentos são entregues ao setor, e colocados nas gavetas dos 
respectivos pacientes, é realizado a conferência dos medicamentos do noturno com a 
enfermeira responsável do setor. 
 

3.2.10.  BAIXA NO ESTOQUE 
 
Após a dispensação, é lançada na planilha de Excel a baixa no estoque, referente a cada 
clinica a quantidade dispensada no dia. 
 
1) Primeiro é feito na planilha em papel. 
2) Segundo é feito na planilha do computador. 
3) Terceiro é arquivado na pasta. 
 
5º OBJETIVO: CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE, REFRIGERADA E UMIDADE DO 
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AR 
1.O controle de temperatura deve ser realizado 2 vezes ao dia, Manhã e Noite; 
2. Verificar no termômetro a temperatura e umidade ambiente registrar nas 
planilhas de controle, assinar o nome; 
3. Temperatura do refrigerador, sendo que deve ser observado os valores que 
estão dentro do permitido, temperatura deve estar entre 2°C a 8°C. 
4. Se for encontrado valores fora do permitido o colaborador responsável pela 
verificação deve seguir as instruções contidas no rodapé da planilha: 
 
“Temperatura refrigerador fora da faixa: resetar termômetro , aguardar 5 minutos e 
verificar a temperatura novamente, continuando fora da faixa, regular botão interno do 
refrigerador para mais intenso ou menos intenso conforme temperatura apresentada. 
 
Temperatura ambiente fora da faixa: resetar termômetro, aguardar 5 minutos e verificar 
a temperatura novamente, ligar ou desligar o ar condicionado conforme faixa 
apresentada. 
  
Após aplicar as medidas corretivas, acompanhar a temperatura em 30 minutos, se não 
observar regularização das temperaturas contatar farmacêutica ou plantão de 
manutenção.” 
 
1. O controle de temperatura deve ser realizado 2 vezes ao dia, Manhã e Noite; 
 
2. Verificar no termômetro a temperatura e umidade ambiente registrar nas 
planilhas de controle, assinar o nome; 
 
3. Temperatura do refrigerador, sendo que devem ser observados os valores que 
estão dentro do permitido, temperatura deve estar entre 2°C a 8°C. 
 
4. Se for encontrado valores fora do permitido o colaborador responsável pela 
verificação deve seguir as instruções contidas no rodapé da planilha: 
 
“ Temperatura refrigerador fora da faixa: resetar termômetro , aguardar 5 minutos e 
verificar a temperatura novamente, continuando fora da faixa, regular botão interno do 
refrigerador para mais intenso ou menos intenso conforme temperatura apresentada. 
Após aplicar as medidas corretivas, acompanhar a temperatura em 30 minutos, se não 
observar regularização das temperatura contatar farmacêutica ou plantão de 
manutenção.” 
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6ºOBJETIVO: UTILIZAR OS MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO EM DOSE 
INDIVIDUALIZADA E SINALIZAR AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL OS MEDICAMENTOS 
QUE OFERECEM MAIOR RISCO. 
  
1. Emitir através do sistema MAX IMPRESSÃO etiquetas de identificação, com 
descrição do medicamento conforme RDC 67 8/10/2017, exemplo abaixo. 
 
2. Registrar o fracionamento no livro de “Etiquetagem dos Medicamentos” 
 
3. Para fracionar os comprimidos em blister: 
• Limpar a bancada para fracionar; 
• Lavar as mãos; 
• Separar os medicamentos com blister a serem fracionados; 
• Cortar os blisters; 
• Embalar em sacos plásticos; 
• Etiquetar a embalagem fracionada; 
• Armazenar nos bins. 
 
 
NOTA 01: O Fracionamento deverá seguir as normas de acordo com a RDC 67 
08/10/2007 Art. 3opar.3.2,3. 2,3. 11,3. 12, sendo que os medicamentos acondicionados 
em cartelas são fracionados sem a retirada de seu invólucro original, e os prazos de 
validade será o determinado pelo fabricante. 
 
NOTA 02: De acordo com a RDC 67 08/10/2017, os medicamentos sem blíster são 
fracionados apenas pela Assistência. 
 
Farmacêutica onde se faz necessário o uso de luvas e máscara de proteção (com troca a 
cada produto) e o prazo de validade será, quando não houver recomendações 
especificas do fabricante, de no máximo 25% do tempo remanescente constante na 
embalagem original. Desde que preservadas a segurança, qualidade e eficácia do 
medicamento. 
 
 
4 – LISTAS DE MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA  
  
 
Cloreto de Potássio 19,1% 
Cloreto de Sódio 20% 
Gliconato de Cálcio 10% 
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Glicose 50% 
Heparina 5000UI/ML 
Insulina Humana NPH 
Insulina Humana REGULAR 
Sulfato de Magnésio 10% 
Epinefrina 1mg/ml 

 

3.4. EQUIPE DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES 

 

A Gestão do Departamento Municipal de Saúde necessita de profissionais para o apoio 

e desenvolvimento de ações que interligadas dão melhor suporte para andamento do 

Departamento. Os profissionais estão nas áreas de Tecnologia da Informação – TI, 

Segurança no Trabalho, apoio à Unidade, Avaliação e Controle do Departamento com 

Gerenciamento do Programa Municipal, Processamento de Informações Ambulatoriais 

e Hospitalares, Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, conferência 

e revisão da produção dos prestadores de serviço, regulação de exames, procedimentos 

e consultas, assistência de recursos humanos, controle de frequência, documentação de 

contratação e rescisões contratuais, coordenação técnica e administrativa e apoio 

logístico e transporte de profissionais. 

 

3.5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  

 

Prestar assistência a área de tecnologia de informação com suporte técnico aos 

sistemas de informação e equipamentos; 

 

Realizar ações de segurança a saúde do trabalhador na prevenção de agravos e 

acidentes profissionais; 
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Realizar o processamento de informações ambulatoriais e hospitalares; 

 

Realizar e atualizar o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde; 

 

Realizar conferência e revisão da produção dos prestadores de serviço;  

 

Realizar controle, regulação de exames, procedimentos e consultas; 

 

Realizar controle de documentação e frequência de funcionários; 

 

Coordenar serviços na área técnica e administrativa. 

 

3.3. ASSISTENCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

A assistência de média complexidade, no município conta 01 Centro de Especialidades 

Odontológicas – CEO e o Hospital Municipal. 

 

O Ministério da Saúde define a média complexidade como: ações e serviços de saúde 

que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, 

realizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de 

equipamentos e profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para 

o apoio diagnóstico e tratamento. Está integrada à Atenção Básica através de um 

sistema de regulação. 
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Na média complexidade também são desenvolvidas ações de promoção, proteção, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. As 

unidades da média complexidade e suas equipes desenvolvem ações distintas, em 

função do foco das situações de saúde/doença e dos grupos populacionais a que se 

destina o cuidado. Os atendimentos neste nível de atenção são programados e 

encaminhados das unidades da Atenção Básica e da própria Rede Especializada, através 

de agendamentos, na Central de Regulação. 

 

3.4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SERAM PRESTADOS  

 

Procedimentos especializados, realizados por profissionais médicos, cirurgiões-

dentistas, enfermeiros e outros profissionais de nível superior e nível médio, de acordo 

com o quadro de profissionais; 

 

Grupos de Educação em Saúde, para o público alvo; 

 

Atividade Física visando à prevenção à Obesidade e Doenças relacionadas com o 

sedentarismo; 

 

Vigilância nutricional, adequando as dietas à realidade da população de Massapê; 

 

Assistência de enfermagem, humanizada; 

  

Integração com diferentes setores da sociedade, visando à integralidade do cuidado em 

saúde. (Ação Comunitária, Conselhos de Direito, Judiciário, Ministério Público, etc.); 
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Procedimentos especializados em odontologia;  

 

Diagnose através de solicitação de exames laboratoriais, de imagem; (raios-X, 

ultrassonografia, tomografia e outros) e de patologia; 

 

4. Unidades Básicas de Saúde  
 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, 

sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e 

hospitais. 

 

Os profissionais que atuam nas UBSs e compõem as equipes de saúde da família como; 

enfermeiros, dentistas e agentes de saúde. Eles são, em sua maioria, especialistas em medicina 

de família e comunidade. Aqueles que ainda não o são fazem, assim como os demais, um curso 

de especialização em saúde da família.  

 

Neste sentido a UNISAU, frisará profissionais habilitados, para prestarem assistência aos 

munícipes de Massapê, com atendimentos voltados aos protocolos de Saúde do MS, e sempre 

com a utilização da Humanização no serviço de saúde. 

 

Cuidados prestados na UBS: 

• Ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da 

mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal 

e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. 

• Fazer curativos 

• Fazer inalações 

• Tomar vacinas 
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• Coletar exames laboratoriais 

• Ter tratamento odontológico 

• Receber medicação básica 

• Ser encaminhado para atendimentos com especialistas. 

 

Para que todas as ações citadas a cima ocorram de forma correta, a UNISAU ainda realiza a 

Educação Continuada mensalmente, com temas necessários para que o profissional esteja 

sempre atualizado no setor de seu atendimento. 

 

5.  Organograma  
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5.1.  Descrição da Estrutura  
 

O organograma anterior demonstra toda a estrutura, em seus respectivos 
departamentos, para garantir a excelência em atendimento. 

Cada setor será responsável pelo seu serviço prestado, além de serem subordinados ao 
Presidente da Entidade, e a Diretoria da Unidade. 

 

5.2.  Rotinas da Equipe Gestora 
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O objetivo da equipe Gestora é nortear as ações rotineiras na organização hospitalar, 
para que os colaboradores entendam suas responsabilidades e cumpram seus trabalhos, 
alcançando qualidade, alinhamento, satisfação. 

 

Para desempenhar é necessário que se padronize os processos, unindo as demandas da 
organização e verificando as mesmas. Criando metas para os processos, e capacitando 
a equipe envolvida na execução dos trabalhos. 

 

Além de monitorar os resultados e avaliar as metas, sempre buscando se há falhas, já 
propondo métodos para corrigi-las, assim colaborando para a excelência em 
atendimento. 

 

4.3. Gestão de Materiais e Equipamentos 
 

A descoberta de novas doenças, o ressurgimento de outras e as concomitantes 
inovações tecnológicas emergentes no setor saúde, produzem uma alteração no 
binômio eficácia/complexidade dos tratamentos médicos. O aumento desta 
complexidade implica na utilização de equipamentos, exames e medicamentos 
onerosos, o que gera a necessidade de novos aportes financeiros para o setor.  
 
 
Na atualidade, os recursos econômicos destinados à saúde são frequentemente, 
inferiores às necessidades demandadas, e tornam-se mais escassos com o aumento da 
sobrevida da população e com a descoberta de novas opções terapêuticas. 
 
 
As restrições orçamentárias, nesse cenário, conduzem os administradores da saúde à 
procura de novas medidas gerenciais, como o controle de recursos escassos, aliados à 
eficiência de sua utilização, e a redução dos custos operacionais, concomitantemente 
com a melhoria da qualidade da assistência médica. Com relação ao aspecto assistencial 
na medicina, todo cidadão utilizará um dos componentes do sistema de saúde, durante 
seu ciclo de vida e para manter sua vitalidade, sendo um deles o serviço de 
especialidades. 
 
O Município abriga a farmácia, cujo objetivo é garantir o uso seguro e racional dos 
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remédios prescritos pelo profissional médico, além de responder a demanda das 
necessidades de medicamentos dos pacientes atendidos e tratados. Para tanto, a 
farmácia mantém sob sua guarda os estoques desses produtos. Os estoques da farmácia 
são caracterizados por ciclos de demandas e de suprimentos, com flutuações 
significativas e altos graus de incerteza, fatores críticos diante da necessidade de manter 
medicamentos em disponibilidade na mesma proporção da sua utilização. Estes 
remédios significam custos, e medicamentos/materiais são itens que chegam a 
representar financeiramente, até 75% do que se consome numa unidade de saúde. 
 
Assim, os estoques são considerados itens primordiais quando o objetivo é a redução 
de custos, devido a sua relevância no ciclo operacional das organizações. No Brasil, a 
taxa básica de juros fixada pelo governo e os juros de mercado são significativos, 
fazendo com que os custos de manutenção dos estoques sejam mais elevados em 
relação aos países desenvolvidos. Portanto, altas taxas de juros sinalizam a urgência na 
busca de níveis de estoques mais baixos. Observa-se que variáveis como a quantidade 
de medicamentos armazenados e o tempo de permanência nos estoques, estão entre 
os fatores diretos pelo aumento do custo dos produtos abrigados nas farmácias das 
instituições de saúde. 
 
O custo dos medicamentos destinados aos pacientes apresenta um crescimento 
significativo e mais expressivo do que a inflação dimensionada para a saúde. Nos Estados 
Unidos, observou-se que o custo das drogas/leito, ocupado/ano, subiu de US$ 6,744 em 
1.989, para US$ 9,850 em 1.992, US$ 13,350 em 1.995 para US$ 21,677 em 1.998; isto 
representa 221% de aumento, ou 25% de aumento/ano em um período de 9 anos 
(ANGARAN, 1.999). Esses índices mostram que os custos operacionais crescentes da 
saúde são insustentáveis, tanto aos cofres públicos quanto às organizações de saúde 
privadas. 
  
Planejar e controlar custos são mecanismos que podem garantir a sobrevivência das 
instituições de saúde, uma vez que os tratamentos médicos onerosos inviabilizam o 
exercício profissional da medicina.  
 
Neste contexto, surge a importância do gerenciamento dos estoques de medicamentos. 
Diferentes técnicas de administração da produção e da gestão dos estoques foram 
desenvolvidas a fim de solucionar os problemas originados no ambiente de manufatura, 
mostrando eficiência na gerência de operações de uma indústria. 
 
Estas técnicas podem ser adaptadas às novas necessidades presentes na gestão de 
serviços, tendo aplicação nas farmácias das instituições Hospital ares, buscando a 
otimização do controle dos itens dos estoques. 
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Assim sendo, a gestão dos estoques das farmácias das unidades de saúde, dentre as 
estratégias ligadas à gestão dos estoques, está envolvendo a seleção dos produtos mais 
adequados ao perfil de utilização dos mesmos, por cada organização de saúde, incluída 
a padronização de medicamentos. 
 
 

6. Equipamentos  

 

Ao se implantar um sistema de manutenção de equipamentos médico hospitalares é 
necessário considerar a importância do serviço a ser executado e principalmente a 
forma de gerenciar a realização desse serviço. Não basta a uma equipe de manutenção 
simplesmente consertar um equipamento – é preciso conhecer o nível de importância 
do equipamento nos procedimentos clínicos ou nas atividades de suporte (apoio) a tais 
procedimentos. É necessário conhecer a história do equipamento dentro do Hospital, a 
que grupo ou família de equipamentos ele pertence, sua vida útil, seu nível de 
obsolescência, suas características de construção, a possibilidade de substituição 
durante a manutenção; enfim, tudo o que se refira ao equipamento e que possa, de 
alguma maneira, subsidiar o serviço de manutenção, visando obter segurança e 
qualidade no resultado do trabalho. Todos esses dados vão auxiliar o técnico na análise 
para detecção de falhas, no conhecimento sobre a urgência da realização do serviço, no 
estabelecimento de uma rotina de manutenção preventiva e na obtenção do nível de 
confiabilidade exigido, já que uma manutenção inadequada poderá colocar em risco a 
vida do paciente. 

 

Cabe, portanto, ao responsável pelo grupo, a partir do conhecimento da Unidade, de 
sua infra-estrutura e do parque de equipamentos instalados, estabelecer um sistema de 
gerenciamento de serviços capaz de garantir a presteza e confiabilidade na execução. 

 

Porém, todo um sistema perfeito de gerenciamento dos serviços de manutenção não 
será útil se não estiver efetivamente vinculado a um sistema de gerenciamento dos 
recursos humanos envolvidos nessa atividade. É imprescindível que os técnicos 
participem sempre de cursos de treinamento, principalmente quando novos 
equipamentos forem adquiridos, que haja monitoração constante de sua produtividade 
e da qualidade dos serviços por eles realizados, que saibam interagir com o corpo clínico 
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de maneira cordial e eficiente, que conheça os termos médicos para entender e se fazer 
entender. 

 

É ainda imprescindível que o pessoal de apoio administrativo também esteja envolvido 
no tipo de trabalho do grupo de manutenção, que não se resume apenas nos serviços 
de manutenção propriamente ditos, mas, no auxílio na aquisição de novos 
equipamentos, na realização ou acompanhamento de testes no momento do 
recebimento desses equipamentos e eventualmente na instrução aos usuários sobre a 
sua utilização adequada. 

 

Além da Entidade se prontificar a firmar contratos, para que haja disponibilização de 
todos os equipamentos necessários para o funcionamento da unidade, sejam eles 
através de orçamentos e compras, ou através de orçamentos e locações. 

 

7.  FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO  
 

A UNISAU se compromete a manter todos os dados, informações a disposição da 
Prefeitura de Massapê, e da Secretaria de Saúde do município. Seja esta comunicação 
através de e-mails, ofícios, e programas, sempre mantendo os dados de Saúde do 
Município atualizados (CNES, E-SUS, etc). 

 

8. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
 

No Brasil, o tratamento e a disposição final dos resíduos provenientes dos serviços de 
saúde, conhecidos até recentemente como lixo hospitalar, vêm sendo objeto de 
estudos, discussões, normas técnicas, leis e muita divergência. Este assunto tem tomado 
muito tempo dos técnicos e interessados no setor, mas nesses estudos e discussões 
deveriam estar também inseridas a manipulação dos resíduos dentro dos hospitais e 
demais estabelecimentos de saúde e a higienização desses ambientes, onde ocorrem as 
maiores e piores consequências da pouca atenção dada a essa questão pelas 
autoridades públicas brasileiras. 
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Há várias leis, normas técnicas e resoluções regulando (e às vezes, desregulando) o 
tratamento dos resíduos e sua disposição final no solo, mas raras são aquelas que 
abrangem todo o ciclo, compreendendo o fluxo interno nos estabelecimentos de saúde, 
a segregação entre os não-infectantes, os recicláveis e os potencialmente infectantes, a 
correta acumulação temporária e o acondicionamento final ainda dentro dos hospitais, 
à espera da coleta, a coleta em si mesma e o transporte até a instalação de tratamento 
ou aterro sanitário. 

 

A literatura existente, seja na forma de manuais ou de livros técnicos, também muito 
raramente aborda este tema, não havendo outras fontes de informações específicas, 
em língua portuguesa, para que os administradores de estabelecimentos de saúde, os 
responsáveis municipais pela coleta e destinação final dos resíduos de serviços de saúde 
ou os simplesmente interessados no assunto, possam entender melhor o que pode ser 
feito, do ponto de vista operacional, para melhorar as condições de higienização dos 
hospitais, casas e postos de saúde, ambulatórios e instalações similares. 

 

A disseminação desse conhecimento poderia reduzir bastante os riscos de 
contaminação, não só dos usuários das unidades, como também dos trabalhadores da 
limpeza urbana encarregados da coleta, transporte e destino final daqueles resíduos. 

 

Este manual pretende, de forma pragmática e com uma linguagem simples e direta, 
levar a todos os que trabalham nesse setor conceitos e metodologias de trabalho que 
tragam maior eficiência na forma de lidar com a higienização dos estabelecimentos de 
trato de saúde, concorrendo, em última análise, para a minimização dos prejuízos 
causados à saúde da população pela deficiente manipulação dos resíduos nesses locais. 

 

CAPÍTULO I - HIGIENE DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE – EAS  

 

8.1. ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 

TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 
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1. Retirar anéis, pulseiras e relógio. 

2. Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia. 

3. Colocar nas mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão. 

4. Ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 segundos. 

5. Friccionar a palma, o dorso das mãos com movimentos circulares, espaços 
interdigitais, articulações, polegar, extremidades dos dedos e unhas. 

6. Enxaguar as mãos retirando totalmente o resíduo do sabão. 

7. Enxugar as mãos com papel toalha. 

8. Fechar a torneira utilizando o papel toalha. 

 

QUANDO LAVAR AS MÃOS 

 

No início e no fim do turno de trabalho. Antes de preparar medicação. 

Antes e depois de contato com pacientes. 

Antes e depois de manusear cateteres vasculares, sonda vesical, tubo orotraqueal e 
outros dispositivos. 

Entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente. Após manipulação de 
material contaminado. 

Após remoção de luvas. 

Após usar sanitários, assoar nariz, manusear dinheiro. Sempre que visualmente suja. 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS – CLÍNICA E EMERGÊNCIA 

O QUE USAR QUANDO USAR 

SABÃO COMUM PRESENÇA VISÍVEL DE SUJIDADE NAS 
MÃOS, ANTES E APÓS CONTATO COM 
PACIENTE, EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIO. 

ÁLCOOL GEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ENTRE 
DIFERENTES PROCEDIEMNTOS 
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REALIZADOS NO MESMO PACIENTE, ATES 
E APÓS CONTATO A PACIENTES EM 
PRECAUÇÃO DE CONTATO, EM 
SUBSTITUIÇÃO AO SABÃO COMUM DESDE 
QUE NÃO HAJA SUJIDADE NAS MÃOS. 

CLOREXIDINA OU POVIDINE OU ÁLCOOL 
70% 

ANTES E DEPOIS DE PRESTAR CUIDADOS A 
PACIENTES EM PRECAUÇÕES DE CONTATO 
POR MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES, ANTES DA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
INVASIVOS. 

 

8.2.  EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

O equipamento de proteção individual (EPI) deve ser usado quando se prevê uma 
exposição a material biológico e a produtos químicos tóxicos. 

 

Tem por objetivo a proteção do funcionário, podendo também ser utilizado na proteção 
do paciente ou de materiais que se esteja manipulando e se deseje garantir a não 
contaminação. 

 

A adequação do EPI está diretamente vinculada a atividade desenvolvida. São indicados 
nas áreas clínicas e de apoio diagnóstico. Deve-se almejar a proteção total quando se 
identifica um risco aumentado de exposição. 

 

- Tipos de EPI: 

 

Máscara cirúrgica – indicada para proteção da mucosa oro - nasal bem como para a 
proteção ambiental de secreções respiratórias do profissional. 

 

Máscara com filtro químico – indicada para quando o profissional necessite manipular 
substâncias químicas tóxicas, tais como o glutaraldeído. 
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Máscara N95 – indicada para a proteção de doenças por transmissão aérea 
[tuberculose, varicela, sarampo e SARG (síndrome aguda respiratória grave)]. 

 

Luva de borracha – proteção da pele à exposição de material biológico e produtos 
químicos. Deve possuir cano longo quando se prevê uma exposição até antebraço. 
óculos de acrílico – proteção de mucosa ocular. Deve ser de material acrílico que não 
interfira com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à face. 
Deve oferecer proteção lateral e com dispositivo que evite embaçar. 

 

Protetor facial de acrílico – proteção da face. Deve ser de material acrílico que não 
interfira com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à face. 
Deve oferecer proteção lateral. Indicado durante limpeza mecânica de instrumentais 
(Central de Esterilização, Expurgos), área de necropsia e laboratórios. 

  

Avental- impermeável, capote de manga comprida – para a proteção da roupa e pele 
do profissional. 

 

Bota ou sapato fechado impermeável – proteção da pele do profissional, em locais 
úmidos ou com quantidade significativa de material infectante (centros cirúrgicos, 
expurgos, central de esterilização, áreas de necropsia, situações de limpeza ambiental e 
outros). 

 

Gorro – proteção de exposição dos cabelos e couro cabeludo à matéria orgânica ou 
produtos químicos, bem como proteção ambiental à escamas do couro cabeludo e 
cabelos. 

 

Para o manuseio de produtos químicos orienta-se: 

 

Glutaraldeído a 2%, ácido peracético 0,2% máscara com filtro químico, óculos, luva de 
borracha de cano longo, avental impermeável, capote de mangas compridas e sapato 
impermeável. 
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Hipoclorito de sódio (1%) – máscara cirúrgica, luva de borracha de cano longo e avental 
impermeável. 

 

Álcool a 70% - luva de borracha. 

 

8.3- MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE 
 

Baldes (de cores diferentes); 

Carro (para transporte e guarda do material de limpeza); 

Desentupidor (de pia e ralos); 

Escadas:(do tipo doméstica, antiderrapante com degraus de borracha corrugado, com 
plataforma superior e dispositivo para colocar utensílios de limpeza); 

Latões de lixo (15, 35 e 100 litros, deverá ser de material lavável); 

Palha de aço; 

Panos para limpeza de bancadas (pequenos, sem fiapos de tecido, resistentes para 
limpeza manual); 

Panos de chão (de tecido forte e frouxo de tamanho suficiente para envolver o rodo ou 
a vassoura); 

Pá de lixo (cabo longo e curto); 

Rodos de borracha (diversos tamanhos); 

Saco de plástico (cor branco leitoso resistente, para acondicionar lixo biológico, de 15, 
35 e 100 litros e saco preto, para o lixo administrativo; 

Vassourinha (de piaçava para banheiros); 

Vassoura de piaçava (diversos tamanhos para banheiro ou áreas externas); 
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8.4- PRODUTOS UTILIZADOS NA HIGIENE 
 

Água 

Limpa vidros 

 Lustra móveis 

Detergentes (levemente alcalinos) 

Desinfetantes (Hipoclorito de Na, quaternário de amônia); 

Álcool a 70% 

 
8.5- MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

Avental Gorros Máscara 

Botas de borracha (cano curto e longo para lavagens ou sapatos fechados) 

Luvas de borracha grossa e longa 

Óculos de acrílico 

 

OBS.: É obrigatório o uso de uniforme completo (calças, blusa e sapato fechados) e EPIs 
quando necessário. 

 

8.6- DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPEZA (DML) 
 

O local para guarda e limpeza do material deverá dispor de: 

 

Pia – para lavagem das mãos; 

Tanque – para limpeza do material; 
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Prateleiras – para baldes, bacias, pequenos utensílios, produtos de limpeza; 
Desinfetantes – (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir data de início 
do uso e nome da substância). 

 

8.7- CUIDADO COM O MATERIAL DE HIGIENE 
 

Todo o material de limpeza e o local de guarda devem ser lavados, desinfetados e secos 
após o uso. 

 

Não deixar produtos e materiais de limpeza nos quartos ou banheiros dos pacientes. 
Estes materiais devem ser guardados, após devidamente lavados, na sala específica para 
a guarda dos mesmos. 

 

Os panos de limpeza não devem ser deixados de molho de um dia para o outro, evitando 
assim a proliferação de microrganismos. 

 

Os panos devem ser colocados durante 30 minutos em solução desinfetante e depois 
lavados, secos e guardados em local próprio. 

 

Lavar as mãos após cada limpeza. 

 

O local de guarda do material não deverá ser utilizado para outros fins como, por 
exemplo, para alimentação ou guarda de pertences. 

 

8.8- CATEGORIAS DE HIGIENIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A 
SAÚDE (EAS) 
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No que diz respeito à limpeza da unidade do paciente, estão incluídos: a cama, o suporte 
de soro, a escadinha, a mesinha de cabeceira, a mesa de refeição, o cesto de lixo e 
demais mobiliários utilizados durante a assistência ao paciente. 

 

Nunca varrer superfícies a seco, evitando assim a dispersão de microrganismos e 
partículas de pó. É proibida a utilização de vassoura em área clínica. 

 

Realizar a limpeza, obedecendo os sentidos corretos: Paredes: de cima para baixo. 

 

Tetos: utilizar uma direção única, iniciando do fundo da sala para a saída. 

 

Piso de enfermarias, quartos e salas: limpar em sentido único, evitando o vaivém, 
iniciando do fundo para a porta de saída. 

Piso de corredores, escadas e hall: sinalizar a área, dividindo-a em 2 faixas, possibilitando 
o trânsito em uma delas. 

 

Utilizar luvas de borracha de cores diferenciadas para a limpeza, por exemplo, de pisos 
e banheiros / camas, berços e bancadas. 

 

8.8.1 LIMPEZA 

9.8.1.1 – MATERIAL NECESSÁRIO 

 

Água e detergente. 

 

Dois recipientes pequenos de cores diferentes (azul e vermelho) Dois baldes de cores 
diferentes (azul e vermelho) 
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Pano para limpeza de bancadas e mobiliário Pano de chão 

 

Rodo se necessário 

 

EPI necessário (luvas de borracha grossas e longas, botas de borracha, avental 
Impermeável, óculos, máscaras e gorros) 

8.8.1.2 FREQUÊNCIA 

➢ Em áreas críticas, duas vezes ao dia (ao iniciar os plantões) e quando necessário. 
 

➢ Em áreas semicríticas e não-críticas, uma vez ao dia e quando necessário. 

 

8.8.1.3 TÉCNICA DE LIMPEZA 

 

A técnica de limpeza utilizando dois baldes tem por objetivo estender o tempo de vida 
útil do detergente, diminuindo o custo e a carga de trabalho. 

 

- PROCEDIMENTO 

 

Recolher todo o resíduo do local a ser higienizado. 

 

Preparar dois baldes, um com água e detergente e outro apenas com água. Calçar luvas. 

  

Mergulhar o pano no balde com água e detergente, torcendo-o bem para retirar o 
excesso de água. 

 

Abrir o pano umedecido, dobrando-o em 4 ou 8. 
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Limpar as superfícies, desdobrando o pano para utilizar todas as dobras limpas.  

 

Limpar em faixas paralelas, com movimentos ritmados, longos e retos. 

 

Lavar o pano no balde que contém apenas a água, após utilizar todas as dobras. 

 

Voltar a mergulhar o pano no balde com água e sabão, para se necessário, reiniciar o 
procedimento de limpeza. 

 

Repetir a operação quantas vezes for necessário para promover a limpeza. 

 

Trocar a água dos baldes sempre que visivelmente suja, quantas vezes forem 
necessárias. 

 

Limpar e guardar todo o material após o uso. Lavar as mãos antes e após o 
procedimento. 

 

OBS: NÃO DESPEJAR ÁGUA SUJA EM PIAS QUE SÃO UTILIZADAS PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS E LIMPEZA DE MATERIAL 

 

8.8.2 DESINFECÇÃO 

 

Deverá ser realizada em seguida a limpeza do ambiente. 

 

8.8.2.1 SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE 
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- Álcool etílico a 70% 

- Hipoclorito de sódio a 1% 

- Quaternário de amônia 

 

8.8.2.2 TÉCNICA DE DESINFECÇÃO Álcool à 70% 

 

Embeber o pano no álcool e fazer 3 fricções por 30 segundos, deixando a superfície secar 
espontaneamente. 

 

Manter o frasco rotulado com nome da solução, validade, data da abertura e assinatura. 

 

O prazo máximo para uso da solução, após a abertura do frasco, é de 7 dias. 

 

Hipoclorito de sódio à 1% ou Quaternário de Amônia 

 

Preparar dois baldes, um com solução desinfetante e outro com água. Calçar luvas. 

 

Mergulhar o pano no balde com solução desinfetante, torcendo-o bem para retirar o 
excesso de água. 

 

Abrir o pano umedecido, dobrando-o em 4 ou 8. 

Desinfetar as superfícies, desdobrando o pano para utilizar todas as dobras limpas. 
Desinfetar em faixas paralelas, com movimentos ritmados, longos e retos. 
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Lavar o pano no balde destinado ao enxágue do pano, (com água) após utilizar todas as 
dobras. 

 

Voltar a mergulhar o pano no balde com solução desinfetante limpa, para se necessário, 
reiniciar o procedimento de desinfecção. 

 

Repetir a operação quantas vezes for necessário para promover a desinfecção. Limpar e 
guardar todo o material após o uso. 

 

Lavar as mãos antes e após o procedimento. 

 

Usar os EPIs necessários a este procedimento (avental impermeável, luvas de borracha 
com cano longo, botas, óculos e máscaras). 

 

Lavar as mãos após a tarefa. 

 

Manter o frasco rotulado com nome da solução, validade, data de abertura e assinatura. 

 

Deve-se atentar para o prazo de validade da solução, determinado pelo Serviço de 
Farmácia. 

 

OBS: Trocar a solução desinfetante dos baldes sempre que visivelmente sujas, quantas 
vezes forem necessárias. 

Em presença de matéria orgânica, proceder da seguinte forma: 

 

Retirar o excesso da carga contaminante (matéria orgânica) com papel absorvente ou 
panos, sempre utilizando os EPIs. 
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Desprezar o papel ou pano em saco plástico de lixo branco (resíduo biológico) ou fazer 
desinfecção do pano em caso de necessidade de reutilizá-lo. 

 

Proceder a limpeza com água e sabão em toda superfície, usando as técnicas do pano 
úmido. Secar a superfície. 

 

Aplicar a solução desinfetante. 

 

Remover o desinfetante com pano úmido em água pura. 

 

OBS.: O hipoclorito não deve ser utilizado em artigos metálicos. 

 

8.8.3. FREQÜÊNCIA DA DESINFECÇÃO 

 

a) É feita sempre na presença de matéria orgânica (sangue, secreções, fezes, etc.); 

b) Após remoção do paciente por: alta, óbito, transferência ou supressão de 
medidas de precaução; 

c) Em áreas críticas e semi-críticas: ao iniciar a jornada de trabalho e quando houver 
necessidade. 

 

8.8.4 TIPOS DE HIGIENIZAÇÃO 

  

8.8.4.1 HIGIENIZAÇÃO CONCORRENTE 

 

A higienização ocorre, quando o ambiente se encontra ocupado. 
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8.8.4.2 HIGIENIZAÇÃO TERMINAL 

 

A higienização ocorre após a desocupação do ambiente. 

 

8.8.4.3   VARREDURA ÚMIDA 

 

Seu objetivo é remover os detritos soltos no chão, que não apresentam presença de 
matéria orgânica. 

 

COMO PROCEDER: 

 

• Preparar dois baldes com água limpa (Azul e Vermelho); 

• Iniciar sempre a varredura úmida de dentro para fora do cômodo, isto é, da área 
mais limpa para a mais suja; 

• Realizar a varredura com pano umedecido em água limpa, com o auxílio do rodo, 
ou com o esfregão do MOP; 

• Recolher todo o resíduo com auxílio de uma pá toda vez que sentir necessidade, 
evitando varrer os resíduos em distância superior a três metros; 

• Não levar o resíduo até a porta ou corredor; 

• Desprezar os resíduos recolhidos em sacos plásticos de cor branca leitosa com 
simbologia específica para resíduos infectantes, e/ou em sacos plásticos de qualquer 
cor, exceto branca, para os Resíduos Comuns. 

 

Varredura úmida 

BALDE AZUL – água BALDE VERMELHO – água (*) 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 
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8.8.4.4 LIMPEZA ÚMIDA DE PISOS 

 

É uma operação que visa a esfregar ou limpar uma área do chão com pano úmido. 

 

COMO PROCEDER: 

 

• Preparar dois baldes: Balde Azul com SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO e Balde 

  

Vermelho com ÁGUA LIMPA; 

• Levar o material para o local a ser limpo; 

• Molhar o pano ou o esfregão do MOP úmido na solução de detergente neutro 
preparada e passar o pano em movimentos retos e firmes; 

• Mergulhar sempre que necessário o pano no Balde Vermelho que contém água 
limpa, torcê-lo e mergulhá-lo no Balde Azul com a solução de detergente neutro. 

 

Limpeza Úmida de Pisos 

BALDE AZUL - DETERGENTE BALDE VERMELHO - ÁGUA* 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 

 

APÓS ESTA OPERAÇÃO: 

• Enxaguar e secar toda a área; 

• Desinfetar e lavar os baldes, enxugá-los e guardá-los em local próprio; 

• Lavar os panos ou o esfregão do MOP e secá-los. 
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ATENÇÃO: 

 

• Sempre que apresentar sujidade, trocar a solução de detergente neutro do Balde 
Azul, assim como a água do Balde Vermelho; 

• Ter pano de limpeza de piso exclusivo para áreas críticas/semicríticas e não 
críticas; 

• Manter os panos ou o esfregão do MOP já utilizados, em sacos plásticos fechados 
até a lavagem terminal dos mesmos. 

 

8.8.5.5 LAVAGEM 

 

É uma operação que visa a remoção da sujidade acumulada com utilização de máquinas, 
solução de detergente neutro e água para enxágue. 

 

COMO PROCEDER: 

 

• Preparar os dois baldes: Balde Azul com SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO e 
Balde Vermelho com ÁGUA LIMPA; 

• Levar o material até a área a ser limpa; 

• Proceder a VARREDURA ÚMIDA; 

• Se necessário, retirar os móveis para facilitar o trabalho; 

• Despejar a solução de detergente neutro e passar a máquina de lavar no chão 
em movimentos circulares e firmes; 

• Remover a solução suja com rodo e pano; 

• Repetir a ação com a máquina, se necessário; 

 • Passar rodo com pano ou esfregão do MOP umedecido em água limpa; 

• Repetir o processo até que o chão fique limpo; 
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• Secar bem toda a superfície; 

 

Lavagem 

BALDE AZUL - DETERGENTE BALDE VERMELHO - ÁGUA* 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 

 

NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA: 

 

• Trocar a solução de detergente neutro e a água sempre que necessário; 

• Sempre trabalhar com luvas grossas de borracha, bota e avental; 

• Antes de ligar a máquina na tomada, certificar-se de que ela está desligada. Após 
o uso, NUNCA puxar pelo fio para desligá-la da tomada; 

• Impedir o escoamento para áreas próximas que não estão sofrendo a operação. 

 

ATENÇÃO: 

 

• É necessário manter a limpeza, a boa aparência do EAS, como também a 
conservação dos materiais; 

• Não existe uma frequência preestabelecida para limpeza dos setores, móveis ou 
equipamentos. Eles devem ser limpos quantas vezes forem necessárias. 

 

8.9. RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO: 
 

ÁREA PERIODICIDADE OBSERVAÇÕES 

SALA DE URGÊNCIA 
EMERGÊNCIA ( 
VERMELHA) 

•Diariamente 2 vezes ao 
dia, ao iniciar os plantões 

• Retirar todo o 
lixo, verificando inclusive 
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e SOS sempre que 
necessário. 
 
 
 
 
• Mensalmente 

a caixa de perfuro 
cortante. 
• Limpar com pano 
úmido e sabão, e 
desinfetar com hipoclorito 
a 1% pisos, e peitoris. 
• Limpar com pano 
úmido e sabão, e 
desinfetar com álcool 70% 
as superfícies horizontais 
de tampos, bancadas, 
equipamentos e 
mobiliários (interno e 
externamente); carrinhos 
de curativos, suporte de 
soro, escadinha, e demais 
equipamentos utilizados. 

CONSULTÓRIOS EM 
GERAL, CORREDORES, 
SALAS AMA 
RELA,OBSERVAÇÃO 
INFANTIL, MEDICAÇÃO E 
SUTURA. 

• Diariamente, 
horário diurno. 
 
 
• Durante todo o dia. 
 
 
• Semanalmente 
 
• Mensalmente 
 
• Após alta, óbito ou 
transferência 

• Retirar todo lixo. 
• Limpar com pano 
umedecido em água e 
sabão e desinfetar com 
hipoclorito de sódio 1% os 
pisos, banheiros, pias. 
• Limpar com pano 
umedecido em água e 
sabão e desinfetar com 
álcool 70% as superfícies 
horizontais de 
equipamentos e 
mobiliários. 
• Limpeza úmida do 
piso e desinfecção com 
hipoclorito 1%. 
• Esvaziar 
continuamente lixeiras e 
verificar as caixas de 
perfuro cortantes, 
recolhendo e repondo 
periodicamente. 
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• Em casos de 
contaminação de 
superfície com matéria 
orgânica, retirar o excesso 
com papel absorvente, 
limpar com pano úmido 
em água e sabão, e 
desinfetar com hipoclorito 
a 1%. 
 
• Limpar com pano 
umedecido em água e 
sabão e desinfetar com 
hipoclorito a 1% paredes e 
portas, maçanetas e 
interruptores. 
• Limpar as 
geladeiras do setor com 
água e sabão e desinfetar 
com álcool 70% 
 
• Acrescentar à 
limpeza semanal, janelas, 
vidros, luminárias, teto, 
condicionador de ar, 
ventiladores de teto. 
 
• Limpar com pano 
úmido em água e sabão e 
desinfetar com hipoclorito 
a 1% a cama (ou maca), 
colchão, e álcool 70% 
, bem como a parede 
contígua ao leito, 
quando for o caso. 

COZINHA • Diariamente 2 vezes 
ao dia, ao iniciar os 
 plantões. 
Continuamente durante 
todo o plantão, 

• Retirar todo o lixo. 
• Limpar com pano 
úmido e sabão desinfetar 
com hipoclorito a 1% pisos 
e peitoris. 

mailto:contato@unisau.org.br


                                                                   
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br                         

173 
 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

refazendo-a quando 
necessário. 
  
 
• Semanalmente, em 
horários de baixo ou não 
funcionamento. 

• Limpar com pano 
úmido e sabão, e 
desinfetar com álcool 70% 
as superfícies horizontais 
de tampos, bancadas, 
equipamentos e 
mobiliários. 
• Limpar banheiros e 
pias do setor com água e 
sabão, incluindo o ralo da 
pia. 
• Abranger todas as 
superfícies, luminárias, 
janelas, vidros e todos os 
equipamentos e 
mobiliários (interna e 
externamente). 
• Lavar com 
escovação o piso. 
• Limpar as 
geladeiras do setor com 
água e sabão e desinfetar 
com álcool 70%. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
VESTIÁRIOS, 
ALMOXARIFADO 

•Diariamente, no horário 
diurno. 
• Semanalmente 
 
 
• Mensalmente 
 
• Trimestral 

• Limpar com pano 
úmido em água e sabão 
piso, portas. Lavar 
sanitários. 
• Limpar móveis,
 telefones, 
computadores. 
 
• Limpar as 
geladeiras do setor com 
água e sabão. 
• Lavar o piso com 
água e sabão. 
• Limpar tetos, 
paredes, portas, janelas, 
vidros, mobiliários. 
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• Retirar cortinas 
para lavagem. 

 

8.10. DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS 
 

ÁREA: Espaço físico 

Ex.: Quartos, Enfermarias, Salas, Corredores, etc. 

 

ÁREA CRÍTICA: Local que oferece maior risco de transmissão de infecção, seja pela baixa 
resistência do paciente ou pelas atividades desenvolvidas. 

Ex.: CTI, Centro Cirúrgico, Hemodiálise, Laboratórios, Banco de Sangue, Lavanderia (área 
suja), etc. 

 

ÁREA SEMI-CRÍTICA: Local de menor risco de transmissão de infecção. 

Ex.: Enfermarias em geral, Corredores, Ambulatórias de doenças não infecciosas. 

  

ÁREA NÃO CRÍTICA: Dependências que não apresentam risco de transmissão de 
infecção. 

Ex.: Áreas administrativas, Vestiários, Almoxarifados. 

 

ARTIGOS: Utensílios utilizados pelo paciente e pelos profissionais de saúde em seu 
tratamento. 

Ex.: Comadre, copo, seringas, etc. 

 

ASSEPSIA: Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto. 

 

ASSEIO: Estado de limpeza. 
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DEGERMAÇÃO: Remoção ou redução de microrganismos da pele, seja por meio de 
limpeza mecânica (sabão com escovação), seja por meio de agentes químicos 
(antissépticos). 

 

DESINFECÇÃO: Destruição de microrganismos, exceto os esporulados, pela aplicação de 
meios físicos ou químicos, em artigos ou superfície. 

 

DESINFECÇÃO CONCORRENTE: É a desinfecção feita nas dependências hospitalares, 
enquanto ocupadas por pacientes e ao término de procedimentos contaminados por 
matéria orgânica (sangue, secreções, excrementos). 

 

LIMPEZA: Operação para tirar sujeiras, detritos, insetos e manter o asseio. 

 

LIMPEZA DIÁRIA OU CONCORRENTE: É a limpeza feita nas dependências hospitalares 
enquanto ocupadas por pacientes ou ao término de um procedimento ou quando 
necessário. 

 

LIMPEZA VIA SECA: É a remoção da sujeira sem utilização de água. Proibida em 
ambiente hospitalar. 

 

LIMPEZA VIA ÚMIDA: É a limpeza feita com água abundante, ou com pano úmido, pano 
molhado ou pano encharcado. 

 

MATÉRIA ORGÂNICA: Sangue, secreções e excrementos. 

 

SABÕES: Sua capacidade de limpeza varia em função da matéria-prima usada para sua 
fabricação. Os mais indicados são os sabões que contêm cloro, por seu alto poder de 
limpeza e desinfecção e desodorização de áreas. Exemplo: sabão em pó. 
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DETERGENTES: Substâncias que facilitam a limpeza e eliminam as gorduras dos artigos 
e áreas. 

  

DESINFETANTES: São usados para limpeza e desinfecção das áreas e artigos críticos e 
semicríticos. 

 

Ex.: hipoclorito de sódio a 1%, álcool etílico à 70% e quaternário de amônia. 

 

8.10.1. Gestão do Lixo Hospitalar 
 

A unidade contará com uma equipe de limpeza e gestão de resíduos, que seguirá todas 
as normas técnicas de segurança, contribuindo para a redução de infecções 
hospitalares. 

 

Este serviço funcionará as 24h/dia em sistema de plantão. 

 

O descarte do lixo hospitalar será feito através de uma empresa terceirizada, que 
realizará o correto descarte, seja ele incinerado ou por outras vias. 

 

8.10.2. Fluxograma de Resíduos de Saúde 
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8.11. LAVANDERIA HOSPITALAR 
 

A lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, 
responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de 
higiene e conservação, em quantidade adequada a todas às unidades do hospital.  

 

É importante ressaltar a importância da lavanderia dentro do ambiente hospitalar, pois 
da eficácia de seu funcionamento depende a eficiência do hospital, e na organização 
deste serviço será observada no mínimo: 

 

• Controle das infecções; 

• Recuperação, conforto e segurança do paciente; 

• Facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho; 

• Racionalização de tempo e material; 

• Redução dos custos operacionais. 

 

A administração deste serviço irá estabelecer condutas mínimas abaixo: 

 

- Instalações: As instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de vapor devem estar 
condicionadas às disposições dos equipamentos; 

 

- Fluxo da roupa: É de fundamental importância um estudo cuidadoso do fluxo da roupa, 
não devendo ocorrer cruzamento entre a roupa suja e a roupa limpa, visando evitar 
contaminação. Um fluxo bem estudado racionaliza tempo, equipamento, pessoal e área 
de circulação, propiciando uma melhor funcionalidade do serviço; 

 

- Técnica de processamento: A programação dos tempos de cada operação bem como 
as técnicas de lavagem e medidas de eficiência são elementos, que de forma 
significativa, participam da determinação da qualidade do serviço prestado. 
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8.11.1. FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS 

 

 

8.12. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

 

– Sistemática de Manutenção Predial e de Equipamentos 

- Engenharia e Manutenção 
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Conforme a ABNT NBR 5674, as responsabilidades técnicas de Engenharia, são: 

1. Assessorar o proprietário na tomada de decisão sobre a manutenção e sua 
organização; 

2. Providenciar e manter atualizados os registros da manutenção; 

3. Realizar rondas de manutenção e inspeções técnicas periódicas; 

4. Preparar previsões orçamentárias para os serviços de manutenção; 

5. Supervisionar as atividades de manutenção; 

6. Planejar as atividades e reavaliar a programação; 

7. Orçar serviços de manutenção terceirizados ou próprios; 

8. Realizar ou assessorar o proprietário na contratação de serviços; 

9. Definir e implementar sistema de gestão da manutenção predial; 

10. Orientar os usuários sobre uso adequado da edificação; 

11. Assessorar o proprietário em situações de emergência; 

12. Acompanhar o valor dos investimentos, bem como o valor do imóvel ao longo de 
sua vida útil, em função das atividades de manutenção executadas. 

 

Manutenção, por definição, é o conjunto de atividades que garante e recupera os 
desempenhos de elementos e sistemas construtivos, conforme previsto em projeto e 
dentro do prazo de vida útil. Trata-se de atividade técnica de Engenharia, e assim sendo, 
deve ter responsável técnico. 

 

A inexistência de Manutenção nos edifícios causa prejuízo funcional aos sistemas, perda 
precoce de desempenho e redução do prazo de vida útil. Logo, quando não se faz 
Manutenção, os gastos com reparos corretivos e reformas são maiores e ocorrem de 
forma mais acentuada e precoce nos edifícios. 

 

Importante observar, ainda, que a Manutenção garante a funcionalidade e, 
principalmente, a segurança do uso das instalações e sistemas da edificação é e realizada 
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sem critério técnico, a Manutenção pode causar falhas, gastos indevidos sem os 
benefícios esperados, danos materiais, físicos e psicológicos aos usuários e terceiros, 
além de desvalorização acentuada do imóvel, indenizações acidentárias, condenações 
jurídicas por negligência, impedimento ao uso, interdições etc. 

 

As falhas de manutenção podem ter diversas causas. Quando se realiza a Inspeção 
Predial, elas são analisadas para a classificação do grau de risco e para a descrição da 
orientação técnica. Podem ter origem em execução de atividades inadequadas; mau 
planejamento; uso indevido de materiais; deficiências com mão de obra; problemas com 
ausência de registros; contratos de terceirizadas incompatíveis com a realidade 
operacional das instalações, dentre outras. 

 

A deficiência no diagnóstico das falhas causa retrabalho e gastos desnecessários, sem 
contar que o problema poderá ressurgir, agravando a situação e causando prejuízo 
ainda maior. 

 

Outra distinção necessária é que Manutenção não é Reforma, Modernização e/ou 
Retrofit. Essas atividades alteram as características originais dos sistemas construtivos, 
fato que não ocorre na Manutenção. 

 

As Reformas em geral podem ocorrer nas edificações para repor sistemas que já se 
encontram com vida útil ultrapassada, como também para alterar características. 

 

As Reformas, tanto quanto as atividades de Manutenção, necessitam de profissionais 
habilitados para sua execução, porque envolvem prestações de serviços de Engenharia 
e Arquitetura. Logo, importante existirem responsáveis técnicos. 
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9. ATIVIDADE OPERACIONAL DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

 

O serviço de Nutrição segue a prescrição médica, registrada no prontuário médico do 

paciente juntamente com outros dados que são relevantes para a avaliação nutricional, 

plano alimentar e orientação do paciente, tais como a identificação, o histórico, o 

diagnóstico provisório ou definitivo, os dados clínicos, antropométricos e laboratoriais. 

 

Para que o serviço de nutrição e dietética hospitalar trabalhe com qualidades, ele deve 

ser formado pelas seguintes áreas: 

 

a) Área de administração: um nutricionista responsável técnico (RT) acompanhará 

a elaboração das refeições.  

 

9.1. Nutricionista Técnica (RT): 

 

Atuação: Executar tarefas de assistência ao paciente desde a supervisão de todo o 

processo de fornecimento das dietas hospitalares até a orientação nutricional de alta; 

avaliação nutricional e acompanhamento da evolução da terapia nutricional; 

atendimento ambulatorial. 

 

Formação Academica: Superior Completo em Nutrição – Conhecimento específico: : 

Nutrição Clínica, Terapêutica Nutricional e Microinformática em nível de usuário. 

 

Experiência:  2 anos no mínimo. Habilidades: Acuidade Visual, atenção concentrada, 

capacidade de ouvir, comunicação verbal e escrita, criatividade, espírito de equipe, 

liderança e qualidade do trabalho. 

Competências Comportamentais: Liderança, Focos nos Processos, Responsabilidade, 

Organização, Criatividade, Iniciativa, Ética, Solução de Conflitos, Flexibilidade e 

Comprometimento. 
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Responsabilidade: Verificar a prescrição médica efetuada a fim de se inteirar das dietas 

prescritas e apurar a ocorrência de jejuns para a realização de exames, cirurgias e 

qualquer eventualidade com os pacientes atendidos na enfermaria. 

 

Avaliar nutricionalmente os pacientes, de acordo com a triagem de risco nutricional, 

analisando os dados coletados das fichas de avaliação nutricional de acordo com a 

respectiva patologia. 

 

Solicitar junto a área de Compras, pedidos de dieta enteral e fórmula láctea para 

abastecimento do estoque. 

 

Participar e colaborar com os projetos desenvolvidos de nutrição clínica, bem como dos 

atendimentos aos pacientes internados, avaliando e adequando dietas de acordo com 

as necessidades e solicitações de pacientes, visando o rápido restabelecimento dos 

mesmos. 

 

Providenciar a preparação de dietas especiais e/ou suplementações nutricionais, de 

acordo com as solicitações médicas e as respectivas avaliações nutricionais. 

 

Colaborar no treinamento e formação das copeiras da área, acompanhando os trabalhos 

realizados e prestando toda orientação necessária com o objetivo de manter a qualidade 

do serviço. 

 

Participar de visitas médicas, reuniões científicas e discussões técnicas relacionadas à 

área de nutrição, visando o intercâmbio de informações que possam resultar na 

melhoria dos serviços prestados pela área de Nutrição. 
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Orientar, quando da alta de pacientes, no preparo de dietas específicas de acordo com 

a patologia indicada, prestando esclarecimentos aos pacientes ou a seus familiares. 

 

Participar, como integrante da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, de 

reuniões voltadas às rotinas de trabalho, buscando em cursos especializados, novas 

alternativas para atualização e obtenção da eficácia dos serviços de sua área. 

 

Acompanhar as atividades das Copeiras, supervisionando a entrega de dietas bem como 

a sua aceitação pelos pacientes. 

 

Acompanhar as atividades de higienização de ambientes, equipamentos e utensílios, 

acompanhando todo o processo de recolhimento dos utensílios e higienização dos 

mesmos, com o objetivo de evitar qualquer contaminação. 

 

Prestar atendimento ambulatorial a pacientes uma vez por semana. 

 

Participar de plantões nos finais de semana, supervisionando o atendimento nutricional 

dos pacientes e realizando tarefas similares as já descritas. 

 

b) Área de recebimento e estocagem de gêneros perecíveis e não-perecíveis. 

 

9.2. Cozinheiro(a):  

 

Subordinado a Nutricionista. 

 

Objetivo: Preparar refeições servidas para colaboradores das pacientes do hospital, 

conforme cardápios elaborados pela Nutricionista, com o objetivo de assegurar uma 
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alimentação adequada para o restabelecimento dos pacientes e alimentação sadia e 

substancial aos comensais. 

 

Formação: 1º Grau Completo (Ensino Fundamental) – Conhecimento Específico: 

culinária hospitalar, preparação de alimentos, manuseio de utensílios e equipamentos 

da área e normas de higiene.- Experiência: mínimo 1 ano – Habilidades: Acuidade Visual, 

assiduidade, atenção concentrada, capacidade de ouvir, coordenação motora, espírito 

de equipe e iniciativa. 

 

Competências: Organização, Trabalho em equipe, Responsabilidade, Agilidade, 

Comprometimento, Motivação, Foco no processo, Atenção Concentrada, Iniciativa e 

Administração do Tempo. 

 

Responsabilidades: Verificar diariamente, o cardápio ou o quadro de dieta dos 

pacientes, visando a preparação das refeições.   

 

Realizar tarefas de pré-preparo e preparo de carne, seguindo as características do 

cardápio para a preparação das refeições.   

 

Preparar refeições servidas para colaboradores e acompanhantes do hospital, conforme 

cardápios elaborados pela Nutricionista, com o objetivo de assegurar uma alimentação 

adequada e segura. 

 

Preparar dietas especiais para pacientes, através de cardápio de dieta elaborado pela 

Nutricionista, objetivando que o mesmo obtenha os nutrientes necessários à sua 

recuperação.  

 

Coordenar os Auxiliares de Cozinha, no preparo do cardápio determinado, visando 

garantir a sua apresentação, conforme o solicitado.  
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Controlar o tempero, cocção e fritura dos alimentos como: arroz, feijão, legumes, carnes 

etc., verificando a pesagem e medição de ingredientes, para a obtenção de sabores 

adequados para cada prato. 

 

Arrumar as refeições em banho-maria, orientando as copeiras quanto à disposição nas 

bandejas térmicas para serem distribuídas aos pacientes, bem como fazer arrumação 

do balcão do restaurante, colocando alimentos à disposição dos clientes, repondo os 

itens conforme necessidade. 

 

Higienizar os equipamentos utilizados na preparação das refeições, mantendo-o em 

perfeitas condições de utilização. 

 

9.3. Auxiliar de Cozinha: 

 

Subordinado à Nutricionista. 

 

Objetivo: Auxiliar o cozinheiro na preparação de refeições servidas aos funcionários e 

pacientes do hospital, conforme cardápio estabelecido, lavando e cortando alimentos; 

preparando sobremesas; preparando café e lanches; realizando a limpeza e higienização 

do ambiente, equipamentos e utensílios, de forma a manter o local limpo e organizado. 

Formação: 1º grau completo (Ensino Fundamental) – Conhecimentos Específicos: 

Manuseio de utensílios de cozinha, corte de legumes e carnes e normas de higiene. – 

Experiência: 1 ano no mínimo. – Habilidades: Acuidade Visual, assiduidade, atenção 

concentrada, capacidade de ouvir, coordenação motora, espírito de equipe e iniciativa. 

 

Competências: Dinamismo, Agilidade, Organização, Flexibilidade, Assiduidade, Foco no 

Cliente, Cooperação, Comprometimento, Iniciativa e Relacionamento Interpessoal. 
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Responsabilidades: Realizar tarefas de pré-preparo de legumes e verduras, cortando ou 

picando-os e entregando aos cozinheiros para a preparação das refeições. 

 

Efetuar o corte de carnes, legumes e verduras, conforme indicação de preparo, 

disponibilizando-as aos cozinheiros para a preparação das refeições. 

 

Preparar saladas, higienizando as verduras e cortando-as, deixando-as prontas para 

serem servidas. 

 

Preparar frutas, higienizando-as descascando-as e cortando-as. 

 

Preparar sobremesas (gelatinas, pudins e doces caseiros, entre outras), deixando-as 

prontas para serem servidas. 

 

Preparar sucos artificiais servidos no restaurante, diluindo-os em água filtrada e 

colocando os mesmos em refresqueira, para mantê-los gelados. 

 

Auxiliar na montagem do balcão de distribuição de refeições para clientes do 

restaurante, dispondo pratos, talheres, bandejas e os alimentos, repondo os itens, 

conforme necessidade. 

 

Preparar o café e higienizar as garrafas térmicas para o envase do mesmo, 

disponibilizando-as sobre o carrinho, para serem retiradas pelos colaboradores de cada 

área. 

 

Preparar os lanches oferecidos aos doadores de sangue, disponibilizando-os em kits e 

entregando os mesmos ao Banco de Sangue.  
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Participar da higienização da cozinha limpando portas, janelas, coifas e equipamentos, 

bem como de utensílios utilizados na preparação das refeições, como: pratos e talheres, 

lavando com água e detergente e realizando a desinfecção com álcool. 

 

Auxiliar na preparação de Coffee-Break, nos eventos realizados dentro do hospital, 

montando mesas, e utensílios, bem como repor a alimentação quando necessário, 

visando atender as expectativas do evento.  

 

Recolher o lixo, acondicionando-os em sacos apropriados e levá-los até o abrigo externo.  

 

Participar de treinamentos promovidos pela chefia, visando obter conhecimentos sobre 

as normas da Vigilância Sanitária e Procedimentos de Boas Práticas de Manipulação. 

 

10. CONSULTORIOS MÉDICOS 
 

Nos consultórios médicos, os profissionais médicos iram disponibilizar de um 
atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes, buscando suprir as 
necessidades dos clientes atendidos sempre respeitando a ética profissional e sigilo da 
profissão. Além de acolher e orientar pacientes e familiares conforme a necessidade dos 
clientes. Com a composição de uma equipe médica de qualidade e capacitada para lhe 
auxiliar quando necessário em todos os procedimentos. O consultório deverá 
apresentar mesa, cadeiras, computador para visualização de exames de imagens 
digitalizadas, oferecendo ainda mais rapidez no diagnóstico clínico. 

 

11.  POSTO DE MEDICAÇÃO 
 

O posto de Enfermagem deve ser composto por: 

• Bancadas 

• Mesa 

• Cadeiras 
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• Computador 

• suportes para soro 

• rede de gases 

• aparelhos de aferição de PA 

• termômetros 

• estetoscópios 

• garrotes 

• suporte para apoio de braços 

• Biombo 

• caixas apropriadas para descarte de perfuro cortantes 

• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal 

• dispensador de papel toalha 

• sabão liquido e álcool gel 70% 

• armários 

• almotolias 

• mesas auxiliares. 

 

Nos postos de enfermagem de toda unidade hospitalar são destinados a guarda de 
materiais de consumo e esterilizados, impressos, carro de emergência, geladeira para 
guarda de medicações, terminal de computador de uso comum da enfermagem e 
medicina. Além de preparo e administração (no caso do pronto atendimento) de 
medicações destinadas aos clientes com prescrição médica. Organização e 
funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação é de fundamental 
importância para alcançar seus objetivos, ou seja, a prestação integral da assistência de 
enfermagem aos pacientes 

 

12.  SERVIÇOS DE APOIO 
 

Coordenar, qualificar, inovar e avaliar os serviços de apoio, proporcionando condições 
de atendimento aos clientes com segurança e qualidade. 
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Eletrocardiógrafo, Ponto de oxigênio, Cilindro/torpedo de oxigênio, Fluxômetros, 
Aparelho de nebulização, Bancada com pia, Dispensador com sabão líquido, Lixeira com 
saco plástico e tampa de acionamento por pedal, Suporte com papel toalha. 

 

Setores de Apoio: 

• RX 

• FARMÁCIA  

• ALMOXARIFADO 

• LABORATÓRIO 

 

13.  SALA DE EMERGÊNCIA 
 

A sala de urgência e emergência deve ser composta por: 

 

• estetoscópio adulto e infantil; 

• esfigmomanômetro adulto e infantil; 

• otoscópio adulto e infantil; 

• oftalmoscópio; 

• espelho laríngeo; 

• ventilador manual e reservatório adulto e infantil; 

• desfibrilador; 

• marca-passo externo; 

• monitor cardíaco; 

• oxímetro de pulso; 

• eletrocardiógrafo; 

• equipamentos para aferição de glicemia capilar; 

• aspiradores; 
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• bombas de infusão com bateria e equipo universal; 

• cilindro de oxigênio portátil e rede canalizada de gases, definido de acordo com 
o porte da unidade; 

• cama hospitalar com rodas e grades laterais; 

• máscara para ventilador adulto e infantil; 

• ventilador mecânico adulto e infantil; 

• foco cirúrgico portátil; 

• foco cirúrgico com bateria; 

• negatoscópio; 

• máscaras, sondas, drenos, cânulas, pinças e cateteres para diferentes usos; 

• laringoscópio adulto e infantil; 

• material para traqueostomia; 

• equipos de macro e microgotas; 

• material para pequena cirurgia 

• colares de imobilização cervical tamanhos P, M y G; 

• prancha longa para imobilização do paciente em caso de trauma; 

• prancha curta para massagem cardíaca; 

 • equipamentos necessários para reanimação cardiorrespiratória; 

• medicamentos para assistência em urgências e emergências; 

• poltrona removível destinada ao acompanhante. 

• Serviço de Urgência e Emergência deve: 

 

A organização de serviços de urgência/emergência propicia elementos para assistência 
qualificada integral e contínua aos usuários. 

 

14. SALA DE OBSERVAÇÃO ADULTO/ INFANTIL 
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Na sala de repouso, é o momento em que o paciente recebe atendimento de 
enfermagem e da equipe multiprofissional, conforme a prescrição médica, em casos de 
pacientes com necessidades especiais ou maiores de 60 anos de idade devem estar 
acompanhados por um familiar. O período que o paciente permanece neste espaço visa 
oferecer suporte adequado, conforto e segurança ao cliente para que o mesmo possa 
se recuperar e/ou ser transferido de setor interno ou até mesmo para outra unidade 
hospitalar conforme orientação médica. 

 

A sala de observação adulto deve ser composta por: 

  

• Separação por sexo; 

• Separação adulto e pediátrico; 

• Leitos Fowler; 

• Colchões e travesseiros revestidos de material impermeável, integro e limpo; 

• Mesinha de cabeceira; 

• Cadeira para acompanhante; 

• Escada de dois degraus; 

• Biombos; 

• Sinalização sonora e/ou luminosa; 

• Iluminação de vigília 

• Sanitários: Separado por sexo, Barra de apoio, Porta do sanitário com abertura 
para fora; 

• Lavatório; 

• Suporte com papel toalha; 

• Dispensador com sabão liquido; 

• Lixeira saco plástico e tampa de acionamento por pedal; 

 

15. SALA DE CURATIVO 
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A sala de curativo é um espaço destinado ao tratamento de lesões. Deve ser previsto 
acesso de forma que o habilitar que sua realização se de em uma das salas de 
procedimentos, respeitando as condições técnicas necessárias. A programação de 
horários não deve, no entanto, restringir o acesso da população. 

 

A sala de curativo deve ser composta por: 

 

• Armário; 

• Material de curativo e sutura, pacotes esterilizados e medicamentos; 

• Bancada com pia; 

• Mesa de aço inox com rodízio; 

• Escada de dois degraus; 

• Mesa auxiliar/bandeja de material para curativo; 

• Foco auxiliar fixo ou móvel; 

• Esfigmomanômetro; 

• Estetoscópio duosom; 

• Hamper; 

• Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de acionamento por pedal; 

• Recipiente rígido para descarte de material perfuro – cortante; 

• Lavatório; 

• Torneira acionada sem o comando das mãos; 

• Dispensador com sabão líquido; 

• Suporte com papel toalha; 

• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal; 

 

16. ENFERMAGEM EM CME 
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17. FLUXOGRAMA DA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM 
MATÉRIA ORGÂNICA 
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18. DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
19.1. Coordenador(a) Administrativo Supervisor Hierárquico: Diretor(a) 
Administrativo  
 
Atribuições: 
- Coordenar as tarefas de sua responsabilidade agindo sempre dentro dos 
preceitos éticos, liderando com resolutividade e humanização; 
- Coordenar, planejar, controlar e acompanhar as atividades inerentes à área de 
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Gestão de Pessoas, prestando suporte e orientando a equipe no desenvolvimento dos 
trabalhos através de feedbacks constantes para melhoria na execução das atividades, 
com visão holística, acompanhando também os indicadores de performance da sua 
área, a fim de assegurar e garantir a aplicação dos programas e políticas de recursos 
humanos definidas pela Instituição em seu planejamento estratégico; 
- Coordenar o quadro de colaboradores do setor; 
- Coordenar a confecção da folha de pagamento da instituição e seus devidos 
reflexos; 
- Parametrizar os eventos do software da folha de pagamento; 
- Realizar os cálculos para os fechamentos da Folha de Pagamento, a fim de 
prevenir, identificar e corrigir imediatamente e sem qualquer ônus para a Instituição, 
possíveis diferenças nos pagamentos e recolhimentos; 
- Atuar em conjunto ao departamento financeiro, contábil e jurídico a fim de 
dirimir quaisquer eventualidades nos pagamentos e respectivos fechamentos 
gerenciais; 
  
- Atuar no assessoramento a Provedoria fornecendo as informações pertinentes, 
subsídios e indicadores a fim de auxiliar na tomada de decisões, apresentando as novas 
tendências de mercado e propondo soluções; 
- Acompanhar sistematicamente e analisar a legislação trabalhista e 
previdenciária, fazendo as recomendações para a formulação das políticas da instituição 
na área de Gestão de Pessoas, visando à redução de contenciosos e dos conflitos nas 
relações de trabalho, cumprindo plenamente a Legislação Trabalhista; 
- Acompanhar as negociações sindicais analisando todas as mudanças inerentes a 
cada categoria representada na Instituição; 
- Orientar no apoio aos coordenadores para manter a distribuição adequada do 
quadro de pessoal da instituição, bem como no zelo que se deve ter no tocante ao 
cumprimento das normas trabalhistas; 
- Participar de reuniões administrativas; 
- Manter o regime disciplinar dos funcionários da instituição, de acordo com as 
normas internas e legais; 
- Apoiar as atividades dos setores: recrutamento e seleção, treinamentos, cargos 
e salários e demais subsistemas; 
- Realizar pesquisas sobre as tendências de mercado na área de remuneração e 
benefícios, visando subsidiar as definições das políticas de remuneração da instituição; 
- Controlar os índices de turn-over, absenteísmo e afastamentos, analisando cada 
situação, em conjunto com as demais áreas; 
- Supervisionar o controle do sistema de ponto biométrico; 
- Supervisionar e controlar os casos de aposentadorias e elaboração de PPP´s; 
- Supervisionar os apontamentos nos casos de alterações de cargos, promoções, 
transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal, observando as 
normas e procedimentos aplicáveis; 
- Realizar gráficos e relatórios gerenciais; 
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- Prestar informações aos funcionários da instituição sobre procedimentos do 
setor de Gestão de Pessoas, visando assegurar a qualidade das informações e 
conformidade com os procedimentos legais; 
- Elaborar tabelas salariais, com base na política definida pela instituição, visando 
facilitar a administração de cargos e salários, bem como expor a administração os reais 
custos finais da administração de pessoal; 
- Atuar como representante da Instituição no ato das rescisões de contrato que 
necessitem homologação no Ministério do Trabalho, bem como atuar como preposto 
em audiências de processos trabalhistas; 
- Atuar como representante da empresa em caso de fiscalização do Ministério do 
Trabalho e nas auditorias específicas; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.2. Coordenador(a) Técnico / Atenção Básica 
  Supervisor Hierárquico: Diretor(a) Administrativo 
Atribuições: 
- Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas na Atenção 
Básica; 
  
- Implantar normas e sistemas de trabalho, discutindo periodicamente com as 
equipes de saúde aplicando a revisão das rotinas e elaboração de novos projetos, bem 
como aprimorar os já existentes, visando o bom desenvolvimento da área; 
- Motivar e auxiliar a equipe nos processos de melhoria técnico-assistencial; 
- Realizar acompanhamento das avaliações de desempenho dos funcionários 
junto á gerencia das unidades, através da supervisão das atividades desempenhadas 
pelos colaboradores e levantar as necessidades de treinamento para progresso 
profissional dos colaboradores; 
- Realizar relatórios gerenciais e fazer reuniões com a gerência para o 
acompanhamento de rotinas; 
- Atuar com a gestão das equipes dando suporte ao uso dos sistemas de 
informação em saúde; 
- Avaliar atendimento e acompanhar atividades das equipes, monitorando o 
processo de trabalho para o cumprimento de normas técnicas, administrativas e legais; 
- Acompanhar as ações das equipes, auxiliando na padronização de normas e 
procedimentos internos, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e 
garantindo a qualidade dos serviços assistenciais; 
- Atualizar rotinas e acompanhar sua programação; 
- Garantir a qualidade da assistência de enfermagem aos pacientes e familiares, 
providenciando condições ambientais e estruturais; 
- Acompanhar o controle da manutenção dos equipamentos médicos 
hospitalares, e demais recursos na sua unidade; 
- Participar e dar subsídios para elaboração de trabalhos técnicos e científicos; 
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- Dar subsídios para a formação de grupos de estudo garantindo a melhoria 
contínua da assistência de enfermagem; 
- Coordenar e participar de reuniões periódicas, dirimindo ou esclarecendo 
dúvidas, propondo e sugerindo medidas que visem à melhoria contínua dos trabalhos; 
- Organizar as equipes NASF e facilitador da interação das Equipes Saúde da 
Família, com foco na promoção da transdisciplinaridade e ordenação do processo de 
trabalho; 
- Realizar a integração da agenda local entre as equipes NASF e Saúde da Família; 
- Discutir e priorizar situações de risco do território e acolhimento dos usuários; 
- Discutir plano de trabalho com equipe NASF, gerentes das UBS, Supervisão 
Técnica de Saúde, Instituições Parceiras; 
- Realizar a Gestão de pessoas; 
- Acompanhar e promover a educação permanente; 
- Avaliar em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e 
implementação das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.3. Coordenador(a) Técnico DST / AIDS Superior Hierárquico: Coordenador(a) 
Administrativo  
Atribuições: 
- Coordenar na Secretaria Municipal de Saúde a resposta local frente à epidemia 
da AIDS e a viabilização de ações para a sensibilização e informação sobre prevenção 
das IST/AIDS e promoção da saúde junto à população; 
  
- Coordenar a definição de diretrizes e prioridades da política municipal de 
IST/AIDS, no contexto loco-regional do Sus; 
- Elaborar e acompanhar o Planejamento estratégico do programa municipal de 
IST/AIDS e os Planos de Ações e Metas Anuais; 
- Elaboração de relatório anual contendo avaliação das ações realizadas sobre a 
epidemia de AIDS, a infecção pelo HIV e a disseminação das outras IST no seu território; 
- Promover a articulação com o GVE, com CRT-SP, respondendo pelo programa 
perante as instancias reguladoras; 
- Propor ações para promover a institucionalização e a sustentabilidade das 
atividades municipais de controle da epidemia de IST/AIDS; 
- Garantir o processo de descentralização para a rede municipal de saúde, de 
ações ligadas à prevenção das IST/AIDS e a assistência hierarquizada das IST de acordo 
com as pactuações vigentes; 
- Investir na Humanização e na qualidade da assistência prestada ás pessoas 
vivendo com HIV no município; 
- Promover a articulação das atividades das outras áreas técnicas da Secretária da 
Saúde e outras Secretarias Municipais, outras instancias governamentais e não 
governamentais, para implementação das diretrizes políticas definidas para o controle 
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da epidemia; 
- Atuar apoiando, os trabalhadores e a comunidade no enfrentamento dos 
desafios da epidemia; 
- Identificar e priorizar ações que respondam às necessidades de saúde e sociais 
que possam ter impacto negativo no controle da epidemia; 
- Conhecer e intercambiar experiências relevantes de outras instancias sobre o 
impacto do HIV/AIDS; 
- Subsidiar o Conselho Municipal de Saúde para a tomada de decisões com relação 
às ações de controle da epidemia de IST/AIDS; 
- Propor e pactuar estratégias para o aprimoramento da gestão municipal das 
ações de prevenção e controle de IST/AIDS; 
- Formular propostas e estratégias no âmbito do município IST e AIDS; inclusive 
Hepatites Virais; 
- Elaborar documentos técnicos para fomentar discussões nas instancias do SUS e 
suas instituições; 
- Propor indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de 
saúde em IST/AIDS e das ações de controle da epidemia de IST/AIDS e Hep. Virais no 
município; 
- Fomentar a criação de comissões municipais de IST/AIDS e para assessorar a 
discussão de propostas para a elaboração de políticas locais de IST/AIDS; 
- Desenvolver ações de vigilância epidemiológica em HIV/AIDS e outras IST e 
manter atualizado os bancos de dados e investir tecnicamente na melhoria da qualidade 
das informações, conforme pactuação entre os três níveis digestão; 
- Colaborar para o desenvolvimento da capacitação institucional e modernização 
da gestão visando à qualificação permanente das ações em HIV/AIDS e outras IST e hep. 
Virais; 
- Colaborar com as ações promovidas pelo GVE com vistas ao aprimoramento da 
resposta regional a epidemia de AIDS. 
 
19.4. Coordenador(a) Médico(a)  
  
Superior Hierárquico: Médico(a) Coordenador(a) 
Atribuições: 
– Conhecer as Legislações, Portarias e Orientações Técnicas - OT relacionadas ao 
programa e manter a consonância com as normas e diretrizes nacionais e estadual; 
- Conhecer e acessar os sistemas SIM e Sinasc; 
- Cadastrar digitadores e investigadores de óbito (Materno, Mulher em Idade 
Fértil, Infantil e Fetal), utilizando a documentação exigida nas Resoluções acima citadas 
e Termo de Sigilo e Confidencialidade, fornecer as senhas, enfatizando que são de uso 
pessoal e intransferível; 
- Ter sob sua guarda todas as autorizações de acesso ao sistema SIM e Sinasc e 
mantê-las atualizadas; 
- Manter sigilo profissional frente aos dados dos sistemas e manter sua equipe 
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sempre informada sobre o sigilo do mesmo; 
- Alterar senhas de acesso quando na suspeita de violação ou conhecimento de 
terceiros; 
- Descadastrar do sistema o técnico da equipe do SIM e Sinasc, mediatamente, no 
seu desligamento das funções; 
- Realizar a gestão dos impressos de Declaração de Nascidos Vivos - DNV e 
Declaração de Óbitos – DO, a partir do recebimento estadual, por meio do módulo de 
distribuição dos documentos padrões do sistema informatizados, a fim de mapear e 
monitorar cada impresso de DNV e DO; 
- Fazer Boletim de Ocorrência Policial - BO no extravio, roubo, ou perda de um 
impresso, a fim de evitar uso indevido, com posterior envio do mesmo ao nível central 
do SIM e Sinasc; 
- Realizar gestão do uso da Guia de Encaminhamento de Cadáver, padrão do 
Estado de São de São Paulo (Anexo I); 
- Coletar, codificar causas de morte na DO e anomalias congênitas na DNV, digitar 
nos sistemas, processar os dados e cancelar Declarações de Nascidos Vivos e de Óbitos 
inutilizadas ou extraviadas, roubadas ou perdidas; 
- Consolidar e avaliar os dados provenientes das unidades notificadoras no âmbito 
do seu território; 
- Estabelecer fluxos e prazos para o envio de dados pelas unidades notificadoras 
ao nível municipal; 
- Remeter regularmente os dados ao nível estadual do sistema, dentro dos prazos 
estabelecidos pela portaria CCD, publicada anualmente com o cronograma de envio de 
arquivos de transferência - AT; 
- Realizar rotina backup dos sistemas SIM e Sinasc, diariamente em servidor de 
uso exclusivo; 
- Realizar rotina de retroalimentação dos dados por residência e ocorrência 
semanalmente; 
- Realizar rotina de auditoria no sistema em conjunto com o nível estadual 
(regional e central), mensalmente; 
- Avaliar mensalmente a qualidade dos dados coletados pela unidade notificadora, 
a fim de dirimir falhas na informação; 
- Desenvolver ações visando o aprimoramento da qualidade da informação; 
- Elaborar, mensalmente, relatórios sobre estatísticas vitais ao gestor municipal; 
  
- Divulgar informações e análises em saúde; 
- Estabelecer e divulgar diretrizes, normas técnicas, rotinas e procedimentos de 
gerenciamento dos sistemas, no âmbito do Município, em caráter complementar à 
atuação dos níveis estadual e federal. 
- Realizar busca ativa de nascidos vivos e óbitos não notificados no sistema, 
comparando com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, conforme critérios 
de regularidade estabelecido em portaria acima citada; 
- Realizar, mensalmente, busca ativa de nascidos vivos e óbitos em Cartórios de 



 

203 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

Registro Civil do município; 
- Realizar, mensalmente, busca ativa de óbitos de assentamentos de corpos em 
cemitérios do município sem a devida notificação no sistema; 
- Estabelecer parcerias com os Institutos Médicos Legais - IML e Serviços de 
Verificação de Óbitos – SVO, com a finalidade do complemento e aprimoramento das 
informações sob ótica da vigilância epidemiológica; 
- Estabelecer parcerias com outras Secretarias e Instituições a fim de promover 
Políticas Públicas, sempre respeitando as Leis estabelecidas acima citadas; 
- Estabelecer parcerias com Unidades de Saúde (Hospitais, UPA, SAMU, UBS, 
Ambulatórios e outros) a fim de realizar a vigilância dos nascimentos e dos óbitos, 
sempre que necessitar de esclarecimento ou complemento de informações; 
- Participar de reuniões técnicas como representante dos Sistemas SIM e Sinasc 
(Comitês, Comissões, Grupos de trabalhos entre outros); 
- Promover capacitações aos profissionais que: preenchem os documentos 
padrões de Declaração de Nascidos Vivos e Óbitos; realizam o aprimoramento das 
informações nas unidades notificadoras; 
- Gerenciar e fazer interlocução dos seguintes sistemas: Sistema de Informação de 
Mortalidades (SIM), Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SIPNI); 
- Conhecer as doenças e agravos da saúde da população em geral; 
- Identificar as doenças transmissíveis; 
- Preparar respostas as epidemias na cidade; 
- Coordenar todo o sistema de imunização das epidemias, outros agravos e 
doenças transmissíveis, articulando a atenção básica, rede hospitalar, urgência e 
emergência. 
19.5. Auxiliar Administrativo 
Supervisor Hierárquico: 
Enfermeiro(a) 
Atribuições: 
- Alimentar os sistemas de informação disponíveis no Município; 
- Separar Fichas de Atendimentos por critério de classificação de riscos; 
- Arquivar documentos; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Organizar e controlas as atividades administrativas, no que diz respeito à redação 
e digitação de documentos e encaminhamentos adequados das demandas, dando a 
solução mais apropriada para cada caso; 
  
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
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- Arquivar exames, laudos e outros documentos, prezando pela organização dos 
arquivos do setor; 
- Auxiliar em geral nas atividades administrativas; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
 
19.6. Auxiliar Administrativo (Setor Financeiro) 
Superior Hierárquico: Supervisor(a) Local 
Atribuições: 
- Dar suporte administrativo aos setores orçamentário e finanças; 
- Atender fornecedor, fornecendo e recebendo informações; 
- Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos; 
- Preparar relatórios, formulários e planilhas; 
- Registrar a entrada e saída de documentos, triar, conferir e distribuir 
documentos; 
- Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; 
- Classificar documentos segundo critérios pré-estabelecidos; 
- Arquivar documentos; 
- Elaborar correspondência e dar apoio operacional para realização de 
orçamentos; 
- Acompanhar processos administrativos; 
- Verificar prazos estabelecidos; 
- Localizar processos, encaminhar protocolos internos, expedir ofícios e 
memorandos; 
- Atualizar dados dos fornecedores; 
- Auxiliar na área de materiais e controlar material de expediente; 
- Requisitar materiais, auxiliar na solicitação de compra de material, conferir 
material solicitado e providenciar a devolução de material fora de especificação; 
- Efetuar cálculos e emitir solicitação de compras e serviços; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.7. Assistente Administrativo (Setor CNES) Superior Hierárquico: Supervisor(a) Local  
Atribuições: 
- Realizar cadastros no sistema CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde); 
 - Lançar informações no sistema SIH (Sistema de Informação Hospitalar); 
- Conferir exames realizados nos prestadores de serviços; 
- Arquivar documentos; 
- Auxiliar em outras rotinas administrativas do setor; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
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complexidade. 
 
19.8. Assistente de Compras 
Supervisor Hierárquico: Coordenador(a) Administrativo 
Atribuições: 
- Realizar solicitações de compras em geral da unidade de Pronto Atendimento; 
- Realizar a cotação de preços conforme solicitações de compra, quando 
necessário; 
- Lançar solicitações de compras de medicamentos e materiais de enfermagem em 
sistema especifico BIONEXO para cotação de preços; 
- Cadastrar notas fiscais de compras em sistema especifico RKM; 
- Preencher solicitação de pagamento de notas fiscais e encaminhar para analise 
da gerencia; 
- Fazer contato com fornecedores; 
- Controlar prazos de entrega de fornecedores; 
- Arquivar notas fiscais de compras; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.9. Auxiliar Administrativo I (Setor Faturamento) Supervisor Hierárquico: 
Coordenador(a) Administrativo  
Atribuições: 
- Lançar Fichas de Atendimentos Ambulatoriais- FAA, em sistemas específicos 
RKM e BPA; 
- Separar Fichas de Atendimentos Ambulatoriais- FAA, por critério de classificação 
de riscos; 
- Arquivar documentos; 
- Consultar arquivos de Fichas de Atendimentos Ambulatoriais- FAA, quando 
solicitado; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.10. Porteiro 
Superior Hierárquico: Supervisor(a) Local 
Atribuições: 
- Recepcionar e conduzir o público de forma acolhedora e humanizada; 
- Informar o público sobre as regras de funcionamento da Unidade de Pronto 
Atendimento; 
- Controlar o acesso de pessoas, pacientes e acompanhantes na entrada e saída 
da unidade; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
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19.11. Motorista de Ambulância  
Superior Hierárquico: Supervisor(a) Local  
Atribuições: 
- Transportar pacientes em veículos apropriados; 
- Tratar os pacientes de forma acolhedora e humanizada; 
- Atender aos chamados dos hospitais, postos médicos e pessoas da comunidade, 
quando devidamente orientado e autorizado por seu supervisor hierárquico; 
- Cumprir a legislação de trânsito, respondendo pelas infrações que praticar; 
  
- Auxiliar, quando necessário, na locomoção pessoal dos pacientes que 
transportar; 
- Fornecer relatório das viagens que realizar em cumprimento de suas funções, 
indicando a quilometragem rodada e o consumo de combustível despendido; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.12. Enfermeiro(a) 
Supervisor Hierárquico: Coordenador(a) Técnico / Atenção
 Básica 
Atribuições: 
- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; 
- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, 
solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com 
os outros membros da equipe; 
- Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe 
de enfermagem e outros membros da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 
planejamento da equipe; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
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pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.13. Técnico(a) de Enfermagem 
  Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) 
Atribuições: 
- Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações); 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 
planejamento da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; 
- Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 
planejamento da equipe; 
  
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
 
19.14. Assistente de Recursos Humanos (Departamento Pessoal)  
Supervisor Hierárquico: Coordenador(a) Administrativo Atribuições: 
- Prestar informações aos funcionários da instituição, a respeito de assuntos 
relacionados ao trabalho; 
- Conferir informações na folha de pagamento, horas extras, atrasos, faltas e 
inclusive férias e 13° salários, observando a legislação aplicada e normas internas, 
visando o correto pagamento aos empregados e em datas certas, realizando toda a 
rotina de pagamentos e descontos na folha; 
- Conferir sistema de ponto eletrônico e manual; 
  
- Controlar o período aquisitivo de férias e as programações concordadas com os 
coordenadores para os atendimentos legais, empresariais e das pessoas; 
- Controlar os prazos de atestados médicos e afastamentos pelo INSS, visando 
proteger a Instituição de eventuais ônus por deixar de cumprir prazos ou obrigações; 
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- Auxiliar nos processos de recrutamento e seleção, recebendo as solicitações 
aprovadas para as admissões, cuidando dos procedimentos internos e legais; 
- Encaminhar para treinamento e integração os novos profissionais; 
- Realizar os processamentos de desligamentos de pessoal, conforme as 
solicitações dos coordenadores e Diretoria, observando os motivos e as normas legais, 
evitando possíveis falhas e prejuízos para a Instituição; 
- Realizar arquivamento da documentação do setor para garantir a pronta 
recuperação das informações quando necessário; 
- Conferir as guias de recolhimento como FGTS, INSS, IRRF, contribuições sindicais, 
envio de informações a CAIXA para efeitos de FGTS (GFIP) e outras exigências legais; 
- Cadastrar e conferir ficha de registro dos colaboradores; 
- Controlar saldo de banco de horas dos colaboradores; 
- Conferir escalas de trabalhos dos setores; 
- Realizar preenchimento de informações legais nas CTPS; 
- Verificar e controlar prazos de validade dos registros profissionais dos 
colaboradores, tais como, COREN, CRO, CREF, CREFITO e CRF; 
- Cadastrar e regularizar biometrias dos colaboradores no relógio de ponto 
eletrônico; 
- Aplicar medidas disciplinares nos colaboradores, conforme solicitação dos 
responsáveis de cada setor; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.15. Técnico de Informática 
Superior Hierárquico: Coordenador(a) Administrativo 
Atribuições: 
- Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso 
de software básico, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral; 
- Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações 
recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio 
superior; 
- Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, 
mantendo a documentação dos sistemas e registros de uso dos recursos de informática; 
- Participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como desenvolver 
trabalhos de montagem, simulação e testes de programas; 
- Realizar o acompanhamento do funcionamento dos sistemas em 
processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação; 
- Contribuir em treinamentos de usuários, no uso de recursos de informática, 
incluindo a preparação de ambiente, equipamento e material didático; 
- Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, 
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; 
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
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- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua 
área de atuação e das necessidades do setor/departamento; 
  
- Realizar manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
periféricos de todos os setores da empresa; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.16. Técnico de Segurança do Trabalho 
Superior Hierárquico: Coordenador(a) Administrativo 
Atribuições: 
- Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes 
nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e 
neutralização; 
- Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as 
medidas de eliminação e neutralização; 
- Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco 
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; 
- Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os 
resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar o 
processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador; 
- Executar os programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e 
avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 
estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 
- Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, 
treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo 
de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, 
administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho; 
- Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, 
ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de 
segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; 
- Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, 
documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de 
apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto 
desenvolvimento do trabalhador; 
- Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, 
recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de 
acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas, avaliando seu desempenho; 
- Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao 
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tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o 
trabalhador da sua importância para a vida; 
- Elaborar e Implantar programa de gerenciamento de resíduos da área da saúde, 
bem como fiscalizar seu gerenciamento e classificação dentro dos recipientes de 
classificação nas fontes geradoras; 
- Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previsto na legislação ou constantes 
em contratos de prestação de serviço; 
  
- Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando 
métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que 
objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do 
trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e 
mental dos trabalhadores; 
- Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das 
ações prevencionista, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, 
que permitam a proteção coletiva e individual; 
- Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, 
fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades 
para subsidiar a adoção de medidas de prevenção no nível de pessoal; 
- Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, 
perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as 
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; 
- Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie 
o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; 
- Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 
- Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o 
intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.17. Assistente Técnico de Controle  
Superior Hierárquico: Supervisor(a) Local Atribuições: 
- Lançar dados em sistemas específicos de informações de gestão da saúde; 
- Emitir relatórios e planilhas de faturamento, atendimentos e internações (AIH); 
- Dar suporte administrativo aos usuários dos sistemas; 
- Auxiliar na manutenção dos sistemas; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.18. Auxiliar de Limpeza  
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Superior Hierárquico: Enfermeiro(a) Atribuições: 
- Organizar o carrinho de material de limpeza; 
- Retirar do carrinho o material de limpeza desnecessário; 
- Realizar a limpeza dos setores e salas; 
- Abrir janelas para ventilar as salas de atendimento; 
- Retirar todo lixo, acomodando-o cuidadosamente em sacos apropriados; 
- Efetuar a limpeza do piso e de todos os móveis, seguindo rigorosamente 
critérios; 
- Guardar o material de limpeza no carrinho; 
- Entregar ao supervisor hierárquico o relatório diário devidamente preenchido; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de 
  
normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as prioridades definidas 
pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.19. Assistente Social 
  Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) 
Atribuições: 
- Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita; 
- Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
- Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
- Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
- Realizar visitas domiciliares necessárias; 
- Desenvolver ações intersetoriais; 
- Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto 
das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; 
- Desenvolver ações coletivas, utilizando os espaços públicos para fortalecimento 
da cidadania, trabalho comunitário e prevenção de violência, abuso de álcool e outras 
drogas; 
- Desenvolver ações intersetoriais, mantendo a integração com a rede de suporte 
social, fortalecendo e implementando as ações na comunidade; 
- Realização de ações preventivas e promocionais pertinentes à área, junto aos 
grupos programáticos desenvolvidos pelas ESF; 
- Desenvolver ações de caráter social junto às ESF, elaborar processos de 
solicitação de procedimentos de média e alta complexidade; 
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 



 

212 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados; 
- Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 
necessidades; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.20. Farmacêutico(a) 
Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) ou Coordenador Administrativo 
Atribuições: 
- Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e, sobretudo 
os pacientes; 
- Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 
- Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por 
seus superiores; 
- Controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes, mediante receita 
médica, contendo carimbo, assinatura e CRM nos receituários; 
- Controlar o uso e reposição de medicamentos alopáticos, mediante receita 
médica, contendo carimbo, assinatura e CRM nos receituários; 
- Executar as atividades de Assistência Farmacêutica na atenção básica; 
- Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; 
- Controlar, solicitar, receber, armazenar, distribuir e dispensar medicamentos e 
insumos adequadamente, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; 
- Elaborar e revisar as Normas e Rotinas e Procedimentos Operacionais Padrão – 
POP relativos à Assistência Farmacêutica; 
- Controlar a temperatura e umidade das salas de medicação e estoque de soro; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.21. Técnico(a) de Farmácia 
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 Superior Hierárquico: Farmacêutico(a) 
Atribuições: 
- Realizar atendimento ao público; 
- Realizar a dispensação de medicamentos; 
- Executar a reposição de estoque; 
- Conferir os armários; 
- Conferir datas de validades; 
- Conferir as temperaturas de geladeiras; 
- Montar os Processos Administrativos e do Componente Especializado (Alto 
Custo); 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.22. Médico(a) Coordenador(a)  
Superior Hierárquico: Diretor(a) Administrativo Atribuições: 
- Coordenar as atividades médicas da instituição, garantindo que os 
procedimentos estão sendo executados da maneira adequada; 
- Coordenar as atividades médicas da instituição; 
- Confeccionar, fazer cumprir e se responsabilizar para que as escalas de plantão 
sejam cumpridas; 
- Supervisionar para que o atendimento médico realizado aos usuários seja de 
forma humanizada e respeitando as recomendações, legislações, portarias ministeriais 
e Resoluções do CFM; 
- Fazer cumprir metas contratuais; 
- Acompanhar e avaliar conteúdo e preenchimento de prontuários e FAA; 
- Executar outras tarefas correlatas à área. 
 
19.23. Médico(a) Clínico Geral 
Superior Hierárquico: Médico(a) Coordenador(a) 
Atribuições: 
- Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e sobre tudo 
os pacientes; 
- Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 
- Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por 
seus superiores; 
- Realizar o atendimento dos pacientes que procurarem o serviço através de 
exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade, bem como 
intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
curativa; 
- Requisitar, analisar e interpretar resultados de exames complementares 
solicitados para apoio diagnóstico sendo que, a solicitação de exames deverá ser 
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exclusivamente para elucidação do caso em atendimento; 
- Cumprir protocolos clínicos, normas e rotinas estabelecidas pelo DMS; 
- Encaminhar aos outros níveis de atenção, quando necessário, conforme 
protocolos vigentes; 
- Preencher documento de Contra Referência para os pacientes que necessitarem 
de continuidade de tratamento/acompanhamento na Atenção Básica; 
- Participar das ações de vigilância em saúde; 
- Emitir atestados de óbitos por determinações legais; 
- Cumprir escala de trabalho; 
- Acompanhar pacientes em remoção, quando necessário; 
  
- Executar tarefas afins. 
 
19.24. Médico(a) Saúde da Família 
Atribuições: 
- Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em 
grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.); 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 
plano terapêutico deles; 
- Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade 
de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; 
- Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos 
os membros da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USB. 
 
19.25. Médico(a) Ginecologista / Obstetra 
Atribuições: 
- Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; 
- Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão; 
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
- Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar 
e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina 
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preventiva; 
- Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades 
de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; 
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitários, escolas, setores esportivos, 
entre outros; 
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença; 
- Realizar atendimento individual, individual programado e individual 
interdisciplinar a pacientes; 
- Efetuar a notificação compulsória de doenças; 
  
- Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar 
informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; 
- Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares 
ou responsáveis; 
- Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de 
experiências entre os pacientes; 
- Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
- Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada 
em casos clínicos mais complexos; 
- Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; 
- Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; 
- Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; 
- Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; 
- Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; - 
Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; - 
Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
- Realizar outras atribuições afins. 
 
19.26. Médico(a) Pediatra 
Atribuições: 
- Realizar atendimento na área de pediatria; 
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- Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
- Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão; 
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
- Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar 
e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina 
preventiva; 
- Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades 
de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; 
- Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitários, escolas, setores esportivos, 
entre outros; 
  
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença; 
- Realizar atendimento individual, individual programado e individual 
interdisciplinar a pacientes; 
- Efetuar a notificação compulsória de doenças; 
- Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar 
informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; 
- Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares 
ou responsáveis; 
- Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de 
experiências entre os pacientes; 
- Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
- Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada 
em casos clínicos mais complexos; 
- Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; 
- Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; 
- Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; 
- Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; 
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- Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; - 
Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; - 
Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
- Realizar outras atribuições afins. 
 
19.27. Cirurgião Dentista 
Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) ou Supervisor(a) Local 
Atribuições: 
- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; 
- Realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; 
- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 
relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; 
- Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde 
Bucal (ASB); 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.28. Auxiliar de Saúde Bucal 
Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) ou Supervisor(a) Local 
Atribuições: 
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 
e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
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- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; 
- Aplicar medidas de biosegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
- Processar filme radiográfico; 
- Selecionar moldeiras; 
- Preparar modelos em gesso; 
- Manipular materiais de uso odontológico; 
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 
planejamento da equipe; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais. Outras atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica 
poderão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as 
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais 
pactuadas. 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
 
19.29. Técnico(a) em Prótese Dentária 
Supervisor Hierárquico: Enfermeiro(a) ou Supervisor(a) Local 
Atribuições: 
- Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias; 
- Executar montagem das próteses dentárias; 
- Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária; 
- Solicitar materiais necessários para a execução de serviços; 
- Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços; 
- Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e higiene; 
- Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o 
material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho; 
- Pode executar outras tarefas da mesma natureza e do mesmo nível de 
complexidade. 
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19.30. Cirurgião Dentista (Periodontista)  
Superior Hierárquico: Médico(a) Coordenador(a) Atribuições: 
- Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de 
Periodontista; 
- Realizar o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças 
gengivais e periodontais visando a promoção e ao restabelecimento da saúde 
periodontal; 
  
- Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização 
profissional nas unidades de saúde municipais; 
- Proceder instrução de higiene bucal; Realizar raspagem coronária; 
- Realizar raspagem e alisamento radicular; 
- Realizar cirurgias periodontais; 
- Realizar tratamento periodontal em situação de urgência. 
 
19.31. Cirurgião Dentista (Endodontista)  
Superior Hierárquico: Médico(a) Coordenador(a) Atribuições: 
-Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Endodontista; 
- Realizar o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças 
pulpares visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal, periapical 
e/ou pulpar; 
- Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização 
profissional nas unidades de saúde municipais; 
- Realizar tratamento endodôntico em unidades uni e multi radiculares; 
- Realizar retratamento endodôntico em unidades uni e multi radiculares; 
- Realizar tratamento de perfuração radicular; 
- Realizar apicectomia com obturação retrógrada; 
- Realizar tratamento endodôntico de urgência. 
 
19.32. Equipe Nasf 
Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de 
profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É 
formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, 
atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos 
profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). 
Superior Hierárquico: Coordenador(a) técnico/atenção básica 
Atribuições: 
Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (Nasf- AB): 
a. Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção 
Básica à que estão vinculadas; 
b. Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente 
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por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise 
e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos 
quanto sanitários; e 
c. Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, 
interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, 
intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, 
e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, 
discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território. 
 
19.33. EQUIPE DE SEGURANÇA 
 
A UNISAU, se compromete em manter um quadro de controladores de acesso, vigias e 
equipe qualificada para gestão de monitoramento por câmeras de vídeo.  
 
20. Outras Disposições 
 
Requisitos para exercício profissional: Todo colaborador de enfermagem deverá estar 
inscrito no Conselho de Enfermagem, não apresentando quaisquer restrições legais para 
desempenhar suas funções e portar a Carteira de Identificação Profissional (CIP), 
emitida pelo COFEN. 
 
Escalas de folgas: As escalas são emitidas pela coordenação de enfermagem após 
período de análise, distribuição e revisão das folgas solicitadas pelos colaboradores. 
Compreende o período mensal do dia 16 ao dia 15 do mês subsequente. Todas as folgas 
são distribuídas, respeitando o limite máximo de 05 colaboradores folgando em um 
único dia (Salvo exceções: Feriado da Categoria, Banco de Horas, etc.). 
 
Folgas: os colaboradores desta instituição usufruem de 03 folgas distribuídas em escala 
respeitando, o limite máximo de 05 funcionários folgando em um único plantão, sendo 
esses, 01 enfermeiro e 04 técnicos ou auxiliares de enfermagem. Por este motivo, as 
folgas solicitadas podem sofrer alterações, sem prejuízo à escala. 
 
Atestados: Todos os atestados devem ser entregues à coordenação de enfermagem no 
período máximo de 48 horas após a emissão do documento médico. 
 
Advertências disciplinares: Estão sujeitos a advertências, todos colaboradores que 
deixarem de cumprir suas atribuições ou usarem do comportamento antiético, imoral e 
ilegal, agindo com negligência, imperícia ou imprudência. 
  
Caberá à chefia imediata do colaborador autuado a aplicação da advertência, através do 
registro escrito em formulário institucional (Solicitação de Advertência), que deverá ser 
entregue à coordenação de enfermagem. 
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O fluxo de advertência compreende: 
 
• 01 Advertência Verbal (Orientação); 
• 03 Advertências escritas; 
• 01 suspensão e 
• Demissão por justa causa. 
 
Nota: O fluxo de advertência segue considerando a aplicação de advertências por 
motivos reincidentes. Conforme preconiza a resolução Cofen 509/2016. Seu não 
cumprimento está sujeito a punições. 
 
21. SERVIÇOS DE APOIO: 
 
21.1.  LABORATÓRIO: 
 
DESCRITIVO E PROCEDIMENTOS: 
 
Realizar exames de ANÁLISES CLÍNICAS com qualidade e rapidez, com foco no cliente , 
contribuindo com o desenvolvimento da saúde , a fim de melhorar a qualidade de vida. 
 
Ser reconhecido como laboratório de excelência em Análises Clínicas por todos os 
setores. 
 
* Qualidade: Melhoria contínua dos processos e serviços visando satisfação. 
* Respeito: Aos colegas de trabalho, ao patrimônio da empresa e confiança. 
* Responsabilidade e Ética : Para vida e prática 
profissional. 
* Eficiência: Aproveitar todos os recursos, não desperdiçar nada. 
* Mutualidade: Acreditar em nossas parcerias e no trabalho em grupo. 
 
Destina -se Ocorrência o registro por escrito de cada plantão no livro ATA , relata se 
resumidamente situações anormais , padrões fora de protocolo , questionamentos , 
quebra e/ou danos de material interno , reclamações e elogios , enfermagem , clientes 
e outros. 
Informando a data, hora , e os respectivos colaboradores de cada setor. (P.S , CLÍNICOS, 
CM , P.S.I ) 
 
* No início de cada plantão, observar as anotações do plantão anterior, para estar 
ciente de todo o detalhe , dar continuidade e possível resolução do caso. 
* Ocorrendo alguns dos itens acima citados e outros, informar de imediato a 
supervisão. Um protocolo deverá ser preenchido diariamente pelo colaborador no início 
de cada plantão dia/noite onde realiza a rotina diária obrigatória, antes do início de suas 
atividades. 
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MANUTENÇÃO DIÁRIA 
 
→ Realizar toda manutenção padrão de todo equipamento, conforme o treinamento , 
como troca de reagentes, abastecimentos necessários, retirada de esgoto , limpeza 
local. 
 
CONTROLE DE QUALIDADE 
 
→ Realizar diariamente antes do início do procedimento de cada e de todos os 
equipamentos presentes, 
utilizando seus respectivos controles de qualidade. Nível Alto, Baixo e Normal. 
 
CALIBRAÇÃO 
 
→ Realizar se necessário, caso nenhum parâmetro esteja dentro dos limites ou 
compatível com o controle de qualidade. 
 
TROCA DE REAGENTES 
 
Informar na planilha a retirada de determinados reagentes, datar e assinar a abertura e 
visto do responsável. 
 
RASTREAMENTO DAS PANES NOS EQUIPAMENTOS 
 
Toda pane que ocorra em qualquer equipamento deverá ser rastreado, ou seja, deverá 
identificar o de sanada a pane , deverá repetir três amostras processadas até identificar 
qual o momento ou a partir de que amostra o problema se apresentou . Desta forma, 
garantimos o controle de qualidade no setor e eliminamos a possibilidade de que algum 
exame por esse motivo seja liberado inadequadamente. 
 
* Não esquecer de registrar toda ocorrência no REGISTRO de OCORRÊNCIA. 
 
Os resultados serão anexados e vistados pelo coordenador para liberação da rotina e 
arquivados juntamente a pasta de controles deste setor. 
 
RESULTADOS CRÍTICOS 
 
Todo resultado acima da normalidade ou abaixo, deverá ser anotado na PLANILHA DE 
RESULTADOS 
CRÍTICOS, nele devem constar obrigatoriamente: 
 
* Data de coleta, RA do cliente, Horário do recebimento do material, Enfermagem 
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que coletou, logo o Exame Alterado, seu Valor, Observações, comunicado ao setor 
(Enfermeira Responsável) e hora. 
 
Após a recoleta de confirmação, comparar com a primeira amostra recebida e, liberar 
com as seguintes observações no rodapé. 
 
* REPETIDO E CONFIRMADO EM DUAS AMOSTRAS DISTINTAS. 
 
* REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA. NOVA COLETA PARA 
CONFIRMAÇÃO A CRITÉRIO MÉDICO. 
 
* SUGERIMOS NOVA COLETA PARA CONFIRMAÇÃO. 
 
* AMOSTRA LIPÊMICA / ICTÉRICO / HEMOLISADO .. 1+/4+;2+/4+;3+/4+;4+/4+. 
 
* MATERIAL ESCASSO nos volumes da Urina. 
 
* INCONCLUSIVO – troponina. 
 
* MATERIAL NÃO RECEBIDO. 
COLETA 
 
O Laboratório fornece os tubos estéril e coletores urinários estéril. 
 
Orientar caso haja necessidade a equipe da Enfermagem, coletar 01 (um) tubo seco com 
gel soro - de tampa amarela ou vermelha por paciente, independentemente da 
quantidade de exames solicitados pois é o suficiente para realizar os exames 
bioquímicos e sorológicos. 
 
Tubo com EDTA - Tampa roxa, 05ml o suficiente para coleta hematológico e correlatos. 
Tubo com CITRATO - Tampa azul, 05 ml o suficiente para coleta de Coagulação. 
 
RECEBIMENTO DO MATERIAL NO SETOR 
 
Toda amostra do cliente deverá ser recebida junto a solicitação clínica, conferida no ato, 
liberar o 
técnico de enfermagem após a conferencia, solicitar e justificar material faltante e 
inadequado. 
Devem constar na ficha do cliente obrigatoriamente: 
 
* NOME COMPLETO 
* DATA DE NASCIMENTO 
* CARIMBO DO MÉDICO 
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* CARIMBO DO COLETOR 
* CARIMBO DO RECEPTOR 
* DATA DA SOLICITAÇÃO 
 
Observar na checagem do material, se há material hemolisado, coagulado, material 
insuficiente, material devedor, incorreto e outros. 
 
Comunicar e orientar imediatamente a enfermagem. 
  
Proceder esta conferência junto a enfermagem, ter a máxima atenção e, não atrasar, 
pois NÃO DEVE SE ATRASAR A ENFERMAGEM no setor, o quanto antes, pois estes se 
encontram em procedimento conforme setor. 
 
Colaborar com a equipe de enfermagem, retirando o material coletado do posto, 
trazendo ao laboratório para dar procedimento e / ou quando ocorrer do setor da 
enfermagem ligar solicitando a retirada do mesmo. 
 
CADASTRO E ITENS 
 
Cadastrar a ficha recebida no sistema, preenchendo todo campo obrigatório. 
 
A falta de dados o0brigatórios na guia de solicitação de exames, implica no bloqueio do 
cadastro, resultando o atraso para liberação. 
 
Liberar os laudos em até 2 (duas) horas, a fim de evitar que o cliente aguarde mais tempo 
pelo seu resultado, solicitar em repetir o treino, notificando o coordenador do setor , 
que ficará na disposição de agendar uma data possível para que possa ser realizado no 
mais breve possível. 
 
PROIBIÇÃO 
 
FUMAR: É proibido em qualquer área do laboratório, devido a risco de incêndio, 
contaminação e ao risco da saúde. 
 
COMIDA E BEBIDA: Alimentação e bebida são proibidas nas dependências de trabalho 
técnico e , nem mesmo guardar alimentos de qualquer natureza nos refrigeradores. 
 
VESTUÁRIO: Os aventais descartáveis, Jalecos , são de uso obrigatórios , não devem ser 
usados fora das dependências hospitalar como nos refeitórios , ruas , lojas etc. 
 
ADORNOS: Cabelos devem permanecer presos para evitar o contato com as superfícies 
contaminadas e equipamentos. Barba feita adequadamente, Joias como anel, brincos, 
pulseiras , relógios , piercing , e colares. 
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PIPETAGEM COM A BOCA: É extremamente proibido pipetar com a boca, no setor há 
pipetadores específicos para essa finalidade. 
 
FLUXO DE PESSOAS: Evitar ao máximo o fluxo de pessoas em ambiente de atividade 
técnica e não permitir a entrada ou permanência de pessoas que desconheçam os riscos 
potenciais. 
 
DESCARTE DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE: Agulhas, lâminas de Bisturi, capilar  
lanceta e outros materiais perfuro que possam facilmente atravessar a pele , devem ser 
manipulados de forma extremamente cuidadosa. Após o procedimento, os recipientes 
devem ser lacrados com data, e setor identificado, enviados ao setor responsável para 
o descarte. 
 
DESCONTAMINAÇÃO: Para a descontaminação pessoal do equipamento e superfícies 
fixas, devem-se utilizar desinfetantes que atenda todas as necessidades. É fundamental 
conhecer os diversos agentes e sua compatibilidade. 
 
Para descontaminação de amostra biológicas na rotina dos laboratórios clínicos, 
recomendam-se os compostos liberados de cloro. O mais comumente utilizado é o 
Hipoclorito de Sódio a 1,0 %. 
 
ACIDENTE DE TRABALHO: relacionado á não observância das normas de Biossegurança. 
 
* Procedimentos frente a acidentes: 
* Procedimentos frente a acidentes: 
* Lavar com água e sabão imediatamente 
* Se uma salpicada atingir os olhos, enxaguar com água corrente ou soro fisiológico 
mantendo os olhos bem abertos. Se contaminar a boca, não fazer movimentos de 
deglutição, enxaguar com água. 
 
SE VIER A ACONTECER ALGUM ACIDENTE NO LOCAL DE TRABALHO, O COLABORADOR 
DEVERÁ COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO SUPERVISOR DO SETOR, QUE DEVERÁ 
TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. 
 
EPIs- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
O uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, é fundamental para reduzir os 
riscos de contaminação por materiais biológicos. A utilização correta destes 
instrumentos garante aos técnicos de laboratório contra doenças, seu uso é 
indispensável e obrigatório. 
 
O Jaleco ou avental descartável, oferece proteção contra respingo de materiais 
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biológicos ou de substância reagente. O modelo ideal deve ter mangas longas e 
comprimento até o joelho. 
 
Luvas de Proteção: Protege as mãos do contato direto com matérias contaminantes, 
irritantes, tóxicas e/ou corrosivas. 
 
Máscara de Proteção: Protege contra gases e substância tóxica, protegendo contra o 
comprometimento do aparelho respiratório 
 
Óculos de Proteção: Garante a proteção dos olhos contra materiais infectantes, 
substância química e 
abrasivas. Devem ser feitos de material transparente, de modo a facilitar a visualização 
do técnico 
durante a execução de seu trabalho. 
 
22. FATURAMENTO: 
 
DESCRIÇÃO: 
 
• Diariamente percorre os postos de Recepção e retira as fichas de pacientes que 
compareceram à unidade para a realização de consultas e exames durante o período. 
Retira-se também, fichas de atendimento de exames realizados nos demais setores, 
como laboratório, radiografia e ultrassonografia. 
  
 
• Confere o correto preenchimento das fichas, complementa informações 
faltantes (código do exame, SUS, etc.), separa por procedimento realizado. 
 
 
• Acessa o sistema informatizado (CADSUS, BPA, BDSIA e SIGTAP) verificando 
novas versões de acesso e normas de produção ambulatorial e hospitalar, 
preenchimento de planilhas destacando a quantidade e natureza das fichas por unidade, 
para controle diário e por período. 
 
 
• Apos separação de fichas faturadas são encaminhados para o setor do SAME 
para arquivamento. 
 
 
• Todo final de mês é encaminhado para diretoria de saúde os arquivos (BPAI e 
BPAC) para conferência, assim como relatórios por procedimentos e valores realizados 
na unidade. 
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• Encaminham-se relatórios detalhados a administração do hospital com 
quantidades de atendimento e procedimentos. 
 
Após fechamento mensal é arquivado todos os relatórios dos procedimentos do mês, 
com todas as guias especificadas e em ordem para melhor acesso, caso seja necessário. 
Reporta-se ao Setor de Faturamento o recebimento de prontuários, fichas e delegação 
de serviços. 
 
 
22.1 Fluxo do Setor de Faturamento 
  
Das contas: 
 
1- Prontuários vindo da Clínica Médica com alta do Paciente 
 
a) Codificação do laudo médico de acordo com a Doença do Paciente tabela SUS 
(SIGTAP) 
 
Ex. Parto Normal código – 0310010039 Cid – O80.0 Laudos Enviados para a Diretoria de 
Saúde onde a mesma emite AIH (Autorização de Internação Hospitalar) em nome do 
paciente com uma numeração de 13 dígitos. 
 
b) Dos prontuários, é efetuado as cobranças em códigos (SIGTAP) no sistema 
GEOUS. Em Tratamento clínicos: 
 
Consultas dos profissionais, exames, diárias, permanência a maior, materiais usados. 
C)Em cirurgias, é efetuado a cobrança dos: 
Cirurgião, auxiliar, anestesista, consultas dos profissionais, exames e materiais usados. 
 
d) Ao final do mês as AIHS com sua numeração e digitadas no sistema Geous, onde gera 
um arquivo, o qual é transferido para sisaih01(SUS) gerando um outro arquivo e Enviado 
para Diretoria de saúde (SIHD). 
 
2 - C N E S: (cadastro de Especialidades) 
 
a) Manter atualizado os cadastros de Médicos e não médicos no CNES. 
 
b) Habilitar e desabilitar serviços do hospital com autorização da Diretoria 
Administrativa. 
 
c) Até o 3º dia útil do mês será enviado um arquivo para Diretoria de saúde com os 
Dados do CNES atualizados abastecendo banco de dados do Sistema único de saúde 
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3 – SISAIH 01, CNES E SIGTAP 
 
a) Verificando novas versões referente ao mês junto ao Sistema Único de Saúde. 
 
 
23. ALMOXARIFADO 
 
O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do 
material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades 
operacionais dos setores. 
 
Neste estoque temos armazenados todos os materiais de procedimentos médicos de 
cada setor como (seringa, agulhas, fraldas) entre outros. 
  
RECEBIMENTO 
• As entregas dos fornecedores são realizadas entre os dias 05 e 07 de cada mês. 
• Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada; 
• Após o recebimento efetuamos as entradas dos materiais médicos no do 
controle de estoque. 
• As NFs são carimbadas, assinadas e enviadas pelo Gestor e encaminhada para o 
departamento de compras. 
 
 
23.1 ARMAZENAGEM 
 
• A armazenagem dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, 
que devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando 
condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando a ocupação 
plena do local e a ordenação da arrumação. 
 
23.2 FASES DA ARMAZENAGEM 
 
• Verificação das condições de recebimento do material; 
• Identificação do material; 
• Informação da localização física de guarda; 
• Máxima utilização do espaço; 
• Máxima proteção aos itens estocados; 
• Corredores (facilidades de acesso); 
• Boa organização; 
 
232.3 CONTROLE DO ESTOQUE 
 
• O controle e feito manual através da planilha do Excel. 
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• As baixas são realizadas diariamente conforme o fluxo de requisições. 
• São atendidas em média 200 requisições por mês. 
 
 
23.4 INVENTÁRIOS 
 
• Os controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos por meio de 
inventários que poderão ser efetuados semanalmente ou mensalmente; 
 
 
• Os inventários consistem na verificação dos materiais existentes de acordo com 
o controle de estoque do Almoxarifado. 
 
 
23.5 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 
 
A distribuição dos materiais estocados deve ser realizada mediante programação ou 
necessidade dos demais setores, normalmente, se faz por meio de requisição. 
 
23.6 FAZES DE SEPARAÇÃO 
 
• Os setores fazem a solicitação de materiais através das Requisições fornecidas 
pelo almoxarifado. 
• As requisições de solicitação de materiais de cada setor devem ser entregue ate 
as 09h. 
• A pós a solicitação de materiais com a requisição, o colaborador do almoxarifado 
faz a separação dos itens selecionados de cada setor. 
 
SETORES ATENDIDOS 
 
CLINICAS 
• PRONTO SOCORRO (PSA) 
• ORTOPEDIA (ORT) 
• CLINICA MÉDICA (CM) 
• UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 
• CENTRO CIRÚRGICO (CC) 
 
ADMINISTRATIVOS 
• SND 
• MANUTENÇÃO 
• LIMPEZA 
• RH 
• FARMACIA 
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• COMPRAS 
• RECEPÇÃO (PRONTO SOCORRO) 
• COODERNAÇÃOENFERMAGEM 
• LABORATÓRIO 
• FATURAMENTO 
• DIRETORIA 
• RECEPÇÃO CLINICA MEDICA 
• SAME 
• ENGENHARIA CLINICA 
• ALMOXARIFADO 
 
23.7 PEDIDO DE COMPRA 
 
• Todos os meses no dia 15 são realizados um levantamento de matérias para 
compras, através da planilha do controle de estoque. 
• A ordem de materiais é enviada para o departamento de compras para fazerem 
a cotação. 
 
 
23.8 CONSIDERAÇÕES 
 
O almoxarifado cuida dos materiais medico que são de uso interno do hospital, ou seja, 
os materiais que garantem que as atividades do hospital possam se desenvolver 
adequadamente. Portanto, um bom controle do almoxarifado assegura que o hospital 
funcione satisfatoriamente. Um dos fatores que impulsionam o sucesso da gestão do 
hospital é conseguir realizar um bom controle de almoxarifado e de estoque. O 
almoxarifado constitui-se um local adequado para armazenagem e proteção dos 
materiais hospitalar. 
  
O almoxarifado é um local muito valorizado porque os gestores de cada setores 
compreenderam que é onde ficam guardados os materiais que respondem por 
significativa o coração do hospital, por esse motivo deve ser muito bem planejado e 
administrado para que os materiais não faltem e seus custos sejam os menores 
possíveis. 
 
24. Controle de pragas hospitalares 
 
 
O controle pragas hospitalares realizado pelas empresas dedetizadoras, em parceria 
com os setores responsáveis das unidades de saúde, consiste em, a partir de um 
diagnóstico inicial, adotar medidas preventivas e realizar o constante monitoramento. 
 
O grande fluxo de pacientes, funcionários e visitantes torna o ambiente hospitalar 
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sujeito não apenas à contaminação microscópica. O controle de pragas hospitalares é 
questão de segurança e saúde pública.  
 
Por isso, os estudos sobre risco toxicológico e impacto ambiental dos inseticidas e 
raticidas em hospitais estão cada vez mais qualificados, instigando o mercado de 
empresas de dedetização e controle de pragas, que se desenvolve para o benefício do 
setor de saúde. 
 
No Brasil, uma pesquisa realizada na década de 90, pela PPV Controle de Pragas, 
registrou que, em hospitais de São Paulo, a presença de insetos como baratas, formigas 
e moscas representam cerca de 70% do total das pragas identificadas. Mas também há 
registros de mosquitos, pulgas, piolhos, cupins, percevejos e pombos. Ou seja, a 
presença de pragas no ambiente hospitalar existe e indica riscos de contaminação. Por 
isso, para estar em acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), é necessário que haja em todas as unidades de saúde 
setores que tratam da gestão de controle de pragas. Para tanto, é preciso estar em 
permanente contato com empresas que prestam serviços de dedetização. 
 
Basicamente, o controle de pragas realizado pelas empresas de dedetização, em 
parceria com os setores responsáveis das unidades de saúde, consiste em, a partir da 
realização de um diagnóstico, adotar medidas preventivas e corretivas, além do 
constante monitoramento. Também são realizados treinamentos dos funcionários das 
unidades de saúde, com o objetivo de disseminar as boas práticas relacionadas à higiene 
das instalações e dos materiais utilizados. 
  
Atualmente, a abordagem conhecida como Controle Integrado de Pragas é considerada 
a prática mais eficiente. Trata-se de realizar uma gestão das ocorrências e das relações 
entre as pragas, as espécies incidentes e os fatores ambientais que favorecem o 
problema. Esse estudo inicial, realizado por uma empresa dedetizadora, estabelecerá as 
condições favoráveis que impeçam o surgimento de novas pragas no estabelecimento. 
Além disso, é importante frisar que métodos como o Controle Integrado de Pragas têm 
como objetivo fundamental, além de eliminar o problema, minimizar a utilização de 
produtos químicos. Isso significa dizer que, se adotada de forma correta pelas empresas 
dedetizadoras, a abordagem permite uma redução de 85% no volume de inseticidas em 
relação à abordagem tradicional. 
 
As ocorrências de pragas hospitalares podem pertencer a duas categorias: episódicas, 
que é quando a praga não encontra condições propícias para o desenvolvimento e 
abandona o local; ou quando adquire o caráter de infestação, ou seja, quando elas 
encontram as condições adequadas para o desenvolvimento. E isso diz respeito aos 3As: 
alimento, água e abrigo. 
 
Em ambos os casos, as pragas podem transportar micro-organismos e, 
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consequentemente, bactérias resistentes. Formigas, por exemplo, são responsáveis 
pelo transporte de grande parte dos micro-organismos que circulam dentro de um 
hospital. Podem contaminar exames, alimentos e interferir no resultado de 
diagnósticos. Já as moscas, cujas larvas necessitam de matéria orgânica para se 
desenvolver, podem atuar como meio de transporte de bactérias, disseminar micro-
organismos e causar infecção hospitalar. Além disso, outros insetos, como baratas, 
podem carregar bactérias e fungos, contaminando áreas que deveriam permanecer 
estéreis. 
 
25. QUALIDADE ATENDIMENTO / ACOLHIMENTO COMISSÕES TÉCNICAS 
 
No caso de existências dessas comissões e comitês, a UNISAU deverá optar por sua 
manutenção e no caso da falta dela, deverá ser feita a implantação de comissões. São 
essas: 
 
A UNISAU poderá, em comum acordo com as autoridades de saúde municipais e, 
principalmente com as necessidades gerenciais e administrativas do Serviço de Saúde, 
instalar as diversas comissões e comitês hospitalares existentes e preconizados. 
 
Essas comissões são criadas com o objetivo de melhorar as atividades de assistência aos 
pacientes e os processos de trabalho interno. As atividades servem como instrumento 
de gestão oferecendo subsídios aos gestores da instituição. As comissões são compostas 
por profissionais com a responsabilidade de analisar e produzir dados e protocolos 
dentro de suas especificidades. 
 
As Comissões e Comitês deverão produzir relatórios periódicos, atas de reuniões que 
evidenciem no mínimo: a curva de qualidade e monitoramento dos serviços, as metas e 
objetivos estabelecidos e alcançados respectivamente. Deverão ainda prestar 
informações e realizar análises e estudos de casos sempre que solicitado. As 
informações e os índices evidenciados em relatórios deverão obedecer a critérios e 
parâmetros estabelecidos, quando houver. 
 
 
25.1. - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS 
 
 
Finalidade: Atender a resolução CREMESP No. 70/1995 e a resolução CFM No. 
1638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um 
conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de 
caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da 
equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um 
órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição. 
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Composição: A composição mínima da comissão deverá ser de 4 membros médicos, um 
membro do Serviço de Arquivo Médico (SAME) e um enfermeiro. 
 
Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme 
necessidade, com data, local e horário, previamente definidos e informados, sendo no 
mínimo realizadas reuniões mensais. As decisões da comissão serão tomadas após 
aprovação, por meio de votação aberta e justificada por maioria simples dos membros 
presentes. As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 
arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros 
presentes, resumo do expediente, decisões tomadas. 
Objetivos Principais: 
 
I – A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: 
 
a) Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, 
exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 
diagnóstico definitivo e tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao 
atendimento. 
b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem 
como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva inscrição no 
conselho de classe. 
c) Obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a 
prescrição médica consignando data e hora. 
d) Tipo de Alta. 
II – Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem 
como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos. 
III – Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em 
assuntos de sua competência. 
IV – Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Unidade com a 
qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações feitas. 
 V – Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 
qualidade com atuação de Educação Permanente. 
VI – Desenvolver atividades de caráter técnico-cientifico com fins de subsidiar 
conhecimentos relevantes a Instituição. 
VII – A fim de garantir a qualidade do prontuário hospitalar, realizar análise de no 
mínimo 20% dos prontuários de pacientes internados em cada clínica. 
VIII – Estar disponível para subsidiar com dados a equipe da Maternidade para 
participação em reuniões mensais do Comitê Municipal. 
 

Ações Mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Criação X            

Implantação X X           

Reunião Ordinária  X X X X X X X X X X X 

Plano de Trabalho X X X X X X X X X X X X 

Relatório   X   X  X  X  X 

 
 
 
25.2. - COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 
 
 
Finalidade: É função da Comissão de Ética Médica estar sempre atenta aos padrões de 
ética no exercício das ciências às quais à comissão responde, que no caso da Saúde, são 
as ciências médicas. Tudo é voltado para proteger e garantir a dignidade e integridade 
humanas e o proteger o exercício dos profissionais da saúde. A Comissão de Ética analisa 
e reflete sobre temas da prática dos profissionais da saúde que envolvam questões 
éticas e emite pareceres sobre os mesmos 
 
Composição: Cada comissão é constituída por três membros efetivos e três suplentes 
Funcionamento e Organização: Quanto à periodicidade, as comissões de ética se 
reúnem, salvo exceções e casos excepcionais, uma vez por mês. Nestas reuniões, tanto 
por iniciativa própria quanto por solicitações de entidades do segmento, são debatidos 
assuntos pertinentes e emitidos pareceres sobre estes assuntos. 
 
A Comissão será ainda integrada pelo Comitê de Bioética, visando educar a comunidade 
interna e externa a respeito da dimensão moral de exercício das profissões ligadas à 
área da saúde; redigir e submeter à apreciação da administração do hospital normas e 
diretrizes que visem a proteção das pessoas, tanto pacientes como profissionais da 
saúde e membros da comunidade, e; oferecer consultoria a todos os profissionais e 
pacientes ou seus representantes que necessitem que um conflito de natureza moral 
seja equacionado ou como apoio psicológico quando de uma tomada de decisão difícil 
do ponto de vista moral. 
 
Objetivos Principais: Instaurar sindicâncias, fornecer subsídios à direção da instituição, 
visando à melhoria das condições de trabalho e da assistência médica, discutir, divulgar 
e orientar sobre temas relativos à ética médica, aos médicos e usuários da instituição. 
Além destas, são também funções desta comissão representar o Conselho Regional de 
Medicina (CRM) junto ao corpo clínico da unidade. 
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Ações Mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação X            

Implantação X X           

Reunião Ordinária  X X X X X X X X X X X 

Plano de Trabalho X X X X X X X X X X X X 

Relatório   X   X  X  X  X 

 
 
25.3. - COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 
 
Finalidade: É função da Comissão de Ética de Enfermagem estar sempre atenta aos 
padrões de ética no exercício das ciências às quais à comissão responde que no caso da 
Saúde, são as ciências médicas. Tudo é voltado para proteger e garantir a dignidade e 
integridade humanas e o proteger o exercício dos profissionais de enfermagem 
(enfermeiros, técnicos, auxiliares) e da saúde. A Comissão de Ética analisa e reflete sobre 
temas da prática dos profissionais da saúde que envolvam questões éticas e emite 
pareceres sobre os mesmos. 
 
Composição: Cada comissão é constituída por três membros efetivos e três suplentes, 
eleitos pelos profissionais de enfermagem da instituição. 
 
Funcionamento e Organização: Quanto à periodicidade, as comissões de ética se 
reúnem, salvo exceções e casos excepcionais, uma vez por mês. Nestas reuniões, tanto 
por iniciativa própria quanto por solicitações de entidades do segmento, são debatidos 
assuntos pertinentes e emitidos pareceres sobre estes assuntos. 
 
A Comissão será ainda integrada pelo Comitê de Bioética, visando educar a comunidade 
interna e externa a respeito da dimensão moral de exercício das profissões ligadas à 
área da saúde; redigir e submeter à apreciação da administração do hospital normas e 
diretrizes que visem a proteção das pessoas, tanto pacientes como profissionais da 
saúde e membros da comunidade, e oferecer consultoria a todos os profissionais e 
pacientes ou seus representantes que necessitem que um conflito de natureza moral 
seja equacionado ou como apoio psicológico quando de uma tomada de decisão difícil 
do ponto de vista moral. 
  
Objetivos Principais: Instaurar sindicâncias, fornecer subsídios à direção da instituição, 
visando à melhoria das condições de trabalho e da assistência médica, discutir, divulgar 
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e orientar sobre temas relativos à ética médica, aos médicos e usuários da instituição. 
Além destas, são também funções desta comissão representar o Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN) junto ao corpo clínico da unidade. 
 

Ações Mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação X            

Implantação X X           

Reunião Ordinária  X X X X X X X X X X X 

Plano de Trabalho X X X X X X X X X X X X 

Relatório   X   X  X  X  X 

 
 
 

25.4. - NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE OU COMISSÃO DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE 

 

FUNÇÃO: Na unidade Hospitalar, se faz de suma importância a instalação de um Núcleo 
de Segurança do Paciente, para garantir por meio de ações políticas que garantam a 
segurança do paciente. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) tem como sua principal 
função elaborar e garantir a implantação de protocolos assistenciais, bem como criar 
ações de melhorias, avaliar e acompanhar as notificações de eventos e seus respectivos 
resultados.  

O NSP utilizará como base a metologia a política de segurança do paciente da 
Organização Mundial de Saúde. 

 

COMPOSIÇÃO: Um médico e um enfermeiro, que manterão contato com toda a equipe 
hospitalar para que haja uma divulgação do serviço. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES: avaliar níveis de segurança, realizar análises disciplinares, realizar 
capacitações, avaliar todos os níveis de atendimento, notificar eventos, garantir que 
sejam aplicadas as políticas de segurança do paciente descritas na OMS. 



 

237 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 

Ações Mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação X            

Implantação X X           

Reunião Ordinária  X X X X X X X X X X X 

Plano de Trabalho X X X X X X X X X X X X 

Relatório   X   X  X  X  X 

 
 
25.5. – COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO 
 
A Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS 
no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
 
Dessa forma, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para 
construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto 
que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a 
autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos 
usuários no cuidado de si. 
 
A partir da articulação municipal e estadual, se constrói, de forma compartilhada, planos 
de ação para promover e disseminar inovações em saúde. Com a análise dos problemas 
e dificuldades em cada serviço de saúde e tomando por referência experiências bem- 
sucedidas de humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o país. Existe um 
SUS que dá certo, e dele partem as orientações da PNH, traduzidas em seu método, 
princípios, diretrizes e dispositivos. 
 

Ações Mês 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criação X            

Implantação X X           

Reunião Ordinária  X X X X X X X X X X X 
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Plano de Trabalho X X X X X X X X X X X X 

Relatório   X   X  X  X  X 

 
25.6. Setor de Comissões Hospitalares 
 
A sede da comissão será a sala das comissões, a ser disponibilizada por cada hospital, 
com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 
 
Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme necessidade de cada unidade, com data, 
local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 
reuniões mensais. 
 
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. 
 
Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, a seus critérios, 
poderão realizar a reunião. 
 
As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta e 
justificada por maioria simples dos membros presentes. 
 
Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de normas 
de preenchimento e qualidade do atestado de óbito ou relatórios de biópsias, será 
designado um relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o 
assunto, em prazo pré-estabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros 
profissionais gabaritados para participar das reuniões, desde que autorizado em 
plenária prévia. 
 
As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma 
cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, 
resumo do expediente, decisões tomadas. 
 
Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 
membros. 
 
Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar 
de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas 
pelo Diretor Técnico de Departamento, pelo Diretor Clínico, pelo Presidente ou Vice 
Presidente. 
 
Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à Comissão de Ética 
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Médica e Diretoria Clínica. 
 
O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal pelo programa do 
Núcleo de Informação Hospitalar. 
 
 
 
26. ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS 
(SAME): 
 
 
O Prontuário Médico e a Ficha de Atendimento são um importante conjunto de 
documentos padronizados, ordenados e concisos, destinados a registrar todas as 
informações referentes aos cuidados médicos prestados ao paciente. 
 
O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) é o setor responsável por fornecer e 
organizar os prontuários para viabilizar as atividades diárias de todas as especialidades 
médicas. 
  
Os Prontuários são arquivados em pastas por ordem numérica e com a identificação de 
cada paciente, facilitando assim a busca ativa quando solicitado. 
 
A solicitação de cópia de prontuários médicos e fichas de atendimento deve ser feita 
unicamente ao SAME que atende solicitações ao público interno (Médicos, Enfermeiros 
e outros funcionários de diversas áreas) e externo bem como pacientes, familiares e 
requerimentos judiciais. 
 
Nossa Instituição prevê uma média diária de 360 atendimentos, divididos por diversas 
especialidades e 180 internações mês. 
 
As solicitações de prontuários médico e ficha de atendimento podem ser feitas somente 
pessoalmente através de uma solicitação formal no SAME e são liberados após uma 
análise da diretoria clínica. 
Após a liberação é feito contato com o solicitante para retirada do documento. 
 
O histórico que o hospital possui dos pacientes é um legado de todo o trabalho realizado 
ao longo dos anos e, por isso, de extrema importância. O ponto crucial é que todo esse 
histórico gera uma grande quantidade de papeis diariamente, que consequentemente 
geram um arquivo físico enorme O arquivo físico, ainda se faz necessário, mas temos 
como objetivo informatizar prontuários e fichas de atendimento, otimizando com 
segurança nosso SAME. 
 
27. MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE, DE 
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PRODUTIVIDADE E ECONÔMICO-FINANCEIROS: INDICADORES SELECIONADOS, 
SISTEMÁTICAS DE APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS 
 
27.1 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RESULTADOS 
 
 
Historicamente a qualidade da assistência à saúde tem sido determinada por meio do 
julgamento individual dos profissionais envolvidos. No entanto, as pressões da 
sociedade, os altos custos da assistência, bem como a necessidade de promover a 
equidade de acesso aos recursos, estão direcionando os esforços das instituições 
públicas no sentido de buscar evidências objetivas de que os serviços de saúde estão 
sendo providos, de maneira eficiente, enquanto mantém e melhoram a qualidade do 
cuidado ao paciente. 
 
A busca da qualidade da atenção dos serviços de saúde deixou de ser uma atitude 
isolada e tornou- se hoje um imperativo técnico e social. A sociedade está exigindo cada 
vez mais a qualidade dos serviços a ela prestados, principalmente por órgãos públicos. 
Esta exigência torna fundamental a criação de normas e mecanismos de avaliação e 
controle da qualidade assistencial. 
 
A avaliação é, em especial, parte fundamental no planejamento e na gestão do sistema 
de saúde. Um sistema de avaliação efetivo deve reordenar a execução das ações e 
serviços, redimensionando-os de forma a contemplar as necessidades de seu público, 
dando maior racionalidade ao uso dos recursos. A abordagem para a avaliação desta 
qualidade deve ser ampla, abrangendo diferentes aspectos e visões: 
 
• Avaliação da estrutura: existência de recursos físicos (instalações), humanos 
(pessoal) e organizacionais(comitês, protocolos assistenciais, etc.) adequados; 
 
• Avaliação dos processos de trabalho nas áreas de gestão, serviços de apoio e 
serviços assistenciais: organização e documentação, protocolos, normas e rotinas; 
 
• Avaliação dos resultados: o impacto da assistência prestada na situação de 
saúde, conhecimento e comportamento do paciente. Na dimensão epidemiológica, esta 
avaliação é feita por meio de indicadores específicos, tais como taxa de mortalidade e 
de infecção, média de permanência etc; 
 
• Avaliação da satisfação dos pacientes em relação ao atendimento recebido e dos 
provedores destes serviços em relação aos seus ambientes de trabalho. 
 

• Relatórios Mensais de Prestação de Contas – Desde o primeiro mês, a ser 
entregue até o final da primeira semana do mês seguinte ao mês de referência, 
contendo as notas, o balanço contábil mensal e administrativo. 
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• Relatório qualitativo de Metas, a ser entregue mensalmente, até o final da 
primeira semana do mês seguinte ao mês de referência quantiqualitativo. 

 

• Atas de visitas in locus. 
 
 
Estas diferentes abordagens estão relacionadas entre si e devem ser analisadas em 
conjunto. A estrutura física e organizacional tem um impacto direto na qualidade do 
processo que, por sua vez, se reflete na melhora dos resultados. 
 
A satisfação dos pacientes e provedores, no entanto, não pertence a esta cadeia linear, 
embora se relacione aos outros fatores de uma maneira mais sutil: a satisfação é 
diretamente influenciada pela estrutura e indiretamente pela relação médico-paciente, 
mas não pela qualidade técnica (acurácia do diagnóstico e do tratamento). Por sua vez, 
a satisfação dos pacientes e dos provedores afeta a qualidade dos resultados obtidos 
por sua maior cooperação e boa-vontade. 
 
A UNISAU, com uma concepção de coordenação e controle centralizado, vertical e 
voltado mais para as atividades do que para os resultados dos serviços. O enfoque na 
modernização e inovação da gestão hospitalar, pressupõe os seguintes instrumentos: 
 
1) Clareza da missão institucional, ou seja, a expressão da razão de ser da 
organização o que a legitima perante os seus usuários e seus funcionários; 
 
2) Visão clara sobre o futuro, seus usuários e serviços que presta, de modo que a 
gestão se concentre no essencial; 
 
3) Liderança dos seus dirigentes, estimulando mudanças de comportamentos, 
mentalidade, atitudes e rotinas de trabalho; 
 
4) Alocação de recursos adequada, vinculando-se a prioridades estratégicas e à 
definição de metas explícitas e verificáveis através de indicadores de desempenho; 
 
5) Recursos Humanos motivados pelo seu engajamento no trabalho e com uma 
visão de futuro; 
 
6) Estrutura Organizacional, que enfatiza a importância dos papeis de cada um 
dentro da organização com vista a agregar valor ao serviço prestado; 
 
7) Sistema de informação confiável e oportuno sobre a operação cotidiana, 
permitindo a definição de ações e a conversão de rumos. 
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Tais relatórios de avaliação demonstraram paulatinamente a evolução dos seguintes 
itens: 

•  Acesso e disponibilidade. 
 

•  Infraestrutura. 
 

•  Acolhimento e triagem. 
 

•  Relação usuário/profissional de saúde. 
 

•  Eficácia e resolutividade. 
 

•  Territorialidade e descentralização. 
 

•  Informação e participação na gestão. 
 
No que tange qualidade, não podemos confundir com as pesquisas sobre satisfação, que 
também serão realizadas, pois a avaliação feita pelos usuários não acontece a partir da 
perspectiva da definição de conhecimentos técnicos e do que se deve entender por 
qualidade. Contudo, a avaliação sobre a satisfação dos usuários, entendida em sua 
conexão com a percepção de qualidade, pode ser considerada como um dos 
componentes da avaliação dos indicadores de resultados, concomitantemente aos 
descritos acima. 
 
Tais indicadores serão compilados e disponibilizados, também para o auxílio em 
feedback à gestão da unidade, como para o acompanhamento dos mesmos pela 
Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão de Avaliação. 
 
Concomitantemente às ações de avaliação acima descritas, realizaremos 
periodicamente oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo e treinamento continuado 
permanente, onde iremos verificar o grau de dificuldade em cada setor e de cada 
colaborador. Ao final de cada encontro, ter-se-á uma conclusão consensual que 
fornecerá elementos para a complementação dos relatórios que subsidiarão a criação 
de Protocolos Operacionais Padrões (P.O.Ps.), que servirão para intervir com eficácia, 
aumentando constantemente a qualidade de atendimento e de trabalho. Após a 
finalização de cada relatório emitiremos uma cópia que será enviada à Secretaria 
Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e à Comissão de Avaliação para o 
acompanhamento dos resultados das avaliações e das intervenções realizadas. 
 
27.2. INDICADORES DO MS 
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SISPACTO 
 
Os passos para análise dos indicadores e definição de metas e ter como referências: o 
Plano Municipal (PMS) e Estadual de Saúde (PES) vigentes; o Programação Anual de 
Saúde (PAS) municipal e estadual; e o Relatório Anual de Gestão (RAG) do período 
anterior, municipal e estadual. Analisar a série histórica do indicador dos últimos 5 anos 
para observar a variação do resultado, bem como definição da linha de base – último 
resultado disponível, que está indicado na ficha de indicadores. o Link para acessar o 
Tabnet da SES/SP que contém série histórica dos indicadores da Pactuação 
Interfederativa (SISPACTO) 2017 a 2021: As metas serão baseadas na realidade de cada 
território, contemplando a capacidade de execução pelos gestores. 
 
 
IDSUS 
 
O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um conjunto de indicadores simples e 
compostos, que buscam fazer uma aferição contextualizada do desempenho do Sistema 
de Único de Saúde (SUS) quanto ao cumprimento de seus princípios e diretrizes. Os 
resultados da avaliação, que tem como elemento o SUS que atende o residente em cada 
município brasileiro, podem ser visualizados na forma de mapas, tabelas e gráficos (com 
dados disponíveis para downloads). 
 
É importante destacar que, em função da grande diversidade (demográfica, cultural, 
socioeconômica, geográfica, etc.) dos territórios do nosso país, não seria adequado 
realizar uma classificação em ordem crescente ou decrescente. 
 
AMAQ 
 
Instrumento composto de ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Saúde Mais 
Perto de Você, conjunto de iniciativas do Departamento de Atenção Básica (DAB) para 
cuidar da população no ambiente em que vive, no qual se insere o Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq) como uma das 
estratégias indutoras de qualidade pelo Ministério da Saúde. Entre os objetivos do 
programa, destaca-se a institucionalização da cultura de avaliação da Atenção Básica no 
SUS 
 
PMAQ 
 
O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, propõe 
um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho 
das equipes de saúde. O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para 
os municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade no 
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atendimento. O programa foi lançado em 2011 e agora, em 2015, inicia seu 3º ciclo com 
a participação de todas as equipes de saúde da Atenção Básica (Saúde da Família e 
Parametrizada), incluindo as equipes de Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família e Centros de Especialidades Odontológicas que se encontrem em conformidade 
com a PNAB.  
 
Considerando todos esses desafios, assim como os avanços alcançados pela Política 
Nacional de Atenção Básica nos últimos anos, o Ministério da Saúde, com a contribuição 
e incorporação da perspectiva dos gestores estaduais e municipais, estruturou o 
desenho do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica a 
partir de sete diretrizes que norteiam sua organização e desenvolvimento: I. Possuir 
parâmetro de comparação entre as Equipes considerando as diferentes realidades de 
saúde: Um importante elemento que sempre deve estar presente em processos de 
avaliação da qualidade dos serviços de saúde é a presença de mecanismos que 
assegurem a possibilidade de comparação das ações de saúde ofertadas pelos 
diversificados serviços de Atenção Básica,  
 
PQAVS 
 
O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) representa um 
marco para a Vigilância em Saúde por definir compromissos e responsabilidades para as 
três esferas de governo: a federal, com financiamento e apoio técnico, a estadual e a 
municipal, buscando induzir a implementação de iniciativas que garantam a melhoria 
das ações de vigilância em saúde, expressas em metas estabelecidas: a federal, com 
financiamento e apoio técnico, a estadual e a municipal, buscando induzir a 
implementação de ações que garantam a consecução dessas metas. As diretrizes do 
Programa são: 
 
• ser um processo contínuo e progressivo de melhoria das ações de vigilância em 
saúde, envolvendo a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelos 
estados, Distrito Federal e municípios; e, 
• estimular a gestão baseada em compromissos e resultados, expressos em metas 
de indicadores pactuados. 
 
27.3 OUTRAS INICIATIVAS E PROGRAMAS DE QUALIDADE 
 
A) Educação Permanente em Saúde é uma proposta de ação estratégica que visa a 
transformar e a qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de 
saúde e pedagógicas, além de incentivar a organização das ações e dos serviços. A 
implantação dessa política implica o trabalho articulado entre o sistema de saúde, 
colocando em evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS, na perspectiva da 
educação permanente. 
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B) Em outras palavras, a educação permanente é a articulação entre as necessidades de 
aprendizagem e as necessidades do trabalho, quando o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das pessoas e das organizações de saúde. Essa estratégia, além 
de possibilitar a atualização técnica dos profissionais da saúde, permite a reflexão e a 
análise crítica dos processos de trabalho e dos processos de formação, facilitando a 
identificação de problemas e a elaboração de estratégias para a superação dos mesmos. 
 
C) O principal objetivo do aperfeiçoamento profissional e da educação permanente é 
buscar soluções a partir dos problemas enfrentados no cotidiano do trabalho, 
considerando as experiências e as vivências de cada um, e, com isso, promover 
transformações na prática profissional, na própria organização do trabalho e nas 
práticas de ensino. 
 
D) O método a ser utilizado irá compreender no mínimo treinamentos mensais de 
capacitação/aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, com 
profissionais contratados pela instituição, composto de aulas teóricas e práticas, 
incluindo-se obrigatoriamente os profissionais que atuam nas Unidades atendidas. 
. 
E) Será elaborado, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, cronograma 
detalhado de Educação Permanente no qual conste no mínimo a previsão de 
Capacitação Inicial e Capacitação Contínua, bem como: definição das datas, temas 
abordados, objetivos das capacitações, programação dos eventos (cursos, palestras, 
seminários, treinamentos, campanhas). 
 
F) Mensalmente serão elaborados relatórios demonstrativos das ações de 
capacitação que terão no mínimo as seguintes informações: local de realização, público-
alvo, especificação do conteúdo abordado, currículo do formador/palestrante, lista de 
presença, avaliação e impacto gerado na instituição e na rotina dos funcionários, 
registros fotográficos e outros. Nas ações de educação permanente serão abordados, 
no mínimo os seguintes temas: 
 

TEMA NECESSIDADE 

INDICADORES EM SAÚDE  CONSCIENTIZAR OS PROFISSIONAIS 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DE 
CONTABILIZAR OS PROCEDIMENTOS. 

HUMANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS CONSCIENTIZAR OS PROFISSIONAIS 
SOBRE A HUMANIZAÇÃO, MEIOS DE 
ABORDAGEM CORRETAS, FORMAS DE 
TRATAMENTO AO PACIENTE. 

MANUSEIO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 
E PÉRFURO CORTANTES 

PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO COM 
RESÍDUOS BIOLÓGICOS, CORRETO 
DESCARTE DE MATERIAIS E PREVENIR 
ACIDENTES COM PÉRFURO CORTANTES. 
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VIAS DE ACESSO EM MEDICAÇÕES 
ENDOVENOSAS, INTRAMUSCULARES, 
SUBLINGUAIS, ORAIS ENTRE OUTRAS 

ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DOS 11 
CERTOS, PREVENINDO ACIDENTES, E 
PRIMORANDO OS CONHECIMENTOS. 

HIGIENE, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E 
ESTERELIZAÇÃO 

REALIZAR TREINAMENTOS SOBRE CME, 
INDICADORES BIOLÓGICOS, FITAS 
ZEBRADAS, A IMPORTÂNCIA DE UMA 
CORRETA ESTERELIZAÇÃO, 
RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DENTRO 
DA CME. 

ÉTICA NO SETOR DE TRABALHO ESTIMULAR BONS CONTATOS ENTRE A 
EQUIPE, REALIZAR RODA DE CONVERSA 
SOBRE O TRABALHO, TRABALHAR COM 
NOVOS CÓDIGOS DE ÉTICA, 
IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA E 
NEGLIGÊNCIA. 

NORMAS, ROTINAS E PROTOCOLOS IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS, 
IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO 
DA UTILIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS. 

 
G) Estas aulas serão divididas em 2 módulos, para que todos os plantões sejam 
alcançados pelas aulas da educação continuada. 
 
 
 
28. QUALIDADE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO 
 
 
28.1 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 
 
A Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS 
no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
 
Dessa forma, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para 
construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto 
que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a 
autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos 
usuários no cuidado de si. 
 
A partir da articulação municipal e estadual, se constrói, de forma compartilhada, planos 
de ação para promover e disseminar inovações em saúde. Com a análise dos problemas 
e dificuldades em cada serviço de saúde e tomando por referência experiências bem-
sucedidas de humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o país. Existe um 
SUS que dá certo, e dele partem as orientações da PNH, traduzidas em seu método, 
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princípios, diretrizes e dispositivos. 
  
O Humaniza SUS aposta em inovações em saúde, como: 
 
- Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde: usuários, trabalhadores e gestores; 
 
- Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos; 
 
 
- Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; 
 
- Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de 
gestão; 
 
- Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de 
saúde; 
 
- Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos 
oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e 
orientação sexual; 
 
- Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade, tendo 
como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de 
trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho; 
 
- Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil 
e resolutivo; 
 
- Compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de 
trabalho de atendimento; 
 
- Compromisso com a articulação dos processos de formação com os serviços e 
práticas de saúde. 
  
A gestão da qualidade garante um alto nível de prestação de serviço em todos os setores 
de uma organização de saúde e serve como ferramenta permanente de aprimoramento 
institucional, se baseando em práticas de gestão e de assistência mais transparentes e 
seguras porque envolvem a verificação diária de atividades e serviços de acordo com 
padrões de excelência reconhecidos. 
 
Neste contexto, a UNISAU irá implantar as seguintes ações: 
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1. Introduzir a Gestão da Qualidade 
 
• Introduzir a Gestão da Qualidade como uma ferramenta permanente de 
aprimoramento institucional; 
• Racionalizar a utilização de recursos humanos, financeiros e tecnológicos; 
• Buscar maior eficiência e efetividade no atendimento; 
• Utilizar os referenciais de excelência do atendimento à saúde para reorganizar 
suas práticas, diminuir riscos para os pacientes, profissionais e colaboradores; 
• Gerenciamento de Documentos - Os documentos normativos que definem as 
atividades da instituição, sejam estes de origem interna ou externa, devem ter suas 
áreas de aplicação e validade gerenciadas. 
 
As ações de qualidade irão interagir com as ações das áreas assistenciais e do corpo 
clínico, participando de reuniões científicas, no estabelecimento de protocolos, no apoio 
em treinamentos e no esclarecimento de assuntos referentes aos diversos 
serviços/setores. 
 
28.2 Funcionamentos do Serviço de Administração Geral 
 
O funcionamento do Serviço de Administração Geral será estabelecido através de 
Normas Operacionais Padrões, rotinas de trabalhos administrativos, hierarquizados 
numa linha de comando já demonstrada nos Organogramas Macro e Organograma da 
Estrutura Organizacional da UNISAU evidenciados neste Plano de Trabalho, com o 
objetivo de ditar regras para o funcionamento dos diferentes departamentos. 
 
Nossa equipe de executivos gestores, o “staff” central da UNISAU no início dos 
trabalhos, organizará, implantará, padronizará e treinará as equipes existentes nas 
unidades de saúde, para executar as rotinas operacionais e administrativas pré-
estabelecidas pela Instituição. 
 
28.3 Normas para Realização de Outros Procedimentos 
 
Serão caracterizados pelas normas de todos os procedimentos operacionais da unidade 
de saúde, descritas e executadas de maneira padronizada. 
 
28.4 Aquisição de Materiais 
 
O sistema de aquisição de materiais seguirá o disposto no Regulamento de Compras e 
Contratações da UNISAU. 
 
As diretrizes de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição aplicam-se a todas as 
atividades relacionadas à distribuição e armazenamento de produtos médico- 
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Hospitalares, medicamentos e materiais no Almoxarifado. 
 
28.5 Recebimento de Materiais 
 
O recebimento do material será realizado pelo Almoxarifado em conjunto com o setor 
de Compras. 
 
Receber é ato que implica em conferência. No recebimento verificaremos se os insumos 
foram entregues em conformidade com o pedido quanto à especificação, quantidade e 
qualidade. A área de recebimento será separada de armazenamento. O pessoal será 
treinado para esta finalidade: 

•  No ato do recebimento, cada entrada será examinada quanto a 
documentação e a conferência da Nota Fiscal com o material. 
 

•  A apresentação, o número do lote e a quantidade, deverão estar de 
acordo com a especificação da Nota Fiscal. 
 

•  Não será escrito nada ou rasurado o documento original. 
 

•  Os materiais em desacordo com as especificações solicitadas (forma 
farmacêutica, apresentação, concentração, rótulo, embalagem, condições de 
conservação, lote, validade) não serão recebidos. A nota fiscal e o lote de 
produtos serão bloqueados até a resolução do problema. 

 

•  No caso de se constatar danos na embalagem ou alteração do produto, o 
mesmo será identificado, separado e devolvido ao remetente com comunicação 
por escrito. 

 

•  Embalagens violadas ou suspeitas de qualquer contaminação serão 
automaticamente rejeitadas e registradas. 

 

•  Serão inspecionados visualmente todos os produtos para verificação da 
sua integridade. 

 

•  O canhoto da nota fiscal será assinado e devolvido ao entregador. 
 

•  A nota fiscal será encaminhada, conforme orientação, no prazo para dar 
entrada no sistema de controle de estoque. 

 
  
28.6 Armazenamento e Guarda de Materiais 
 
Para o armazenamento e guarda de materiais descrevemos abaixo as ações que serão 
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executadas no setor: 
 
a) Armazenamento: conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que 
envolvem as atividades de recebimento, estocagem e guarda conservação, segurança e 
controle de estoque. 
 
b) Estocagem e guarda: estocar consiste em ordenar adequadamente os produtos 
em áreas apropriadas, de acordo com suas características e condições de conservação 
exigidas (termolábeis, psicofármacos, etc.). 
 
c) Embalagem: envoltório, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, 
removível ou não, destinado a cobrir, embalar, envasar, proteger ou manter os produtos 
farmacêuticos. 
 
d) Produto farmacêutico: preparado que contém princípio(s) ativo(s) e os 
excipientes, formulados em uma forma farmacêutica e que passou por todas as fases de 
produção, acondicionamento, embalagem e rotulagem. 
 
e) Lote: quantidade definida de um produto fabricado num ciclo de fabricação e 
cuja característica essencial é a homogeneidade. 
 
f) Número do lote: qualquer combinação de números ou letras através da qual se 
pode rastrear a história completa da fabricação desse lote e de distribuição no mercado. 
 
g) Área de ambiente controlado: sala onde a temperatura é mantida entre 15 a 
30°C para estocagem de produtos cujo acondicionamento primário não os protege da 
umidade, que deve ser mantida entre 40 a 70%. 
 
h) Calor excessivo: qualquer temperatura acima de 40°C. 
 
i) Quente: qualquer temperatura entre 30 a 40°C. 
 
j) Resfriamento: qualquer temperatura entre 8 a 15°C. 
 
k) Frio: qualquer temperatura que não exceda 8°C. 
 
l) Refrigeração: lugar ou espaço frio no qual a temperatura é mantida, através de 
termostato, entre 2 a 8°C. 
 
m) Congelação: lugar ou espaço congelado no qual a temperatura é mantida, 
através de termostato, entre -20 a -10°C. 
 
Os materiais recebidos serão armazenados somente após o recebimento oficial, de 
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acordo com as instruções contidas neste manual. 
 
 
28.7 Condições Gerais de Armazenamento 
 
a) Devem ser estocados sobre estrados, prateleiras, em local que não receba a luz 
direta do sol. Os medicamentos sujeitos a controle especial devem seguir a legislação e 
devem ser estocados em locais próprios. E os produtos termolábeis devem ser 
estocados no refrigerador, com controle de temperatura. 
 
b) Ordenar os produtos conforme nome genérico, lote e validade. 
 
c) Fixar em local visível o nome do produto. 
 
d) Materiais passíveis de quebra (frascos e ampolas) devem ser guardados em local 
menos exposto a acidentes. 
 
e) Estocar rigorosamente por lote e por prazo de validade. Os materiais com datas 
de validade mais próximas deverão ficar à frente, para que sejam distribuídos 
primeiramente. 
 
f) Manter distância entre os produtos, paredes, tetos e empilhamentos para 
facilitar a circulação do ar. 
 
g) Conservar os materiais/medicamentos nas embalagens
 originais e proteger da luminosidade. 
 
h) Não colocar diretamente sobre o chão. 
 
i) Não misturar com produtos de outra natureza (por exemplo, material de 
limpeza). 
 
j) Manter próximos da área de expedição aqueles com maior rotatividade. 
 
k) Evitar colocar peso ou empilhar demasiadamente, não arremessar as caixas, 
manusear adequadamente para manter as características originais. 
 
 
28.8 Armazenamento de Medicamentos Termolábeis 
 
a) Os almoxarifados devem dispor de câmaras frias, refrigeradores com 
temperatura controlada entre 2 a 8°C, com registro diário. A estocagem deve ser feita 
separadamente, por lote e prazo de validade, com registro de todas as retiradas. As 
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retiradas devem ser programadas visando diminuir as variações internas de 
temperatura. 
 
b) Os refrigeradores devem ser mantidos limpos e arrumados, e devem ser 
utilizados somente para medicamentos. Não devem ser acondicionados alimentos e 
nem bebidas. 
 
 
 28.9 Armazenamento e Guarda de Medicamentos Sob Controle Especial 
 
A área de armazenamento e guarda de medicamentos sob controle especial, será 
considerada de segurança máxima, com acesso apenas a pessoas autorizadas. As 
entradas e saídas dos medicamentos serão registradas em livros próprios, de acordo 
com a legislação específica, sob controle e responsabilidade do farmacêutico. 
 
 
28.10 Distribuição de Materiais 
 
Atividade que consiste no suprimento dos setores de atendimento em quantidade, 
qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação aos setores. 
 
 
28.11 Critérios para Contratação de Terceiros 
 
São as rotinas e formulários para todas as cada compra ou contratação realizada pela 
UNISAU de acordo com a rotina e formulários estabelecidos no Regulamento de 
Compras e Contratações, como segue: 
 
a) Capa de processo, indicando modalidade, número, objeto e projeto. 
 
b) Ofício do setor técnico (ou responsável pelo projeto) requerendo abertura do 
processo de compras à diretoria com base no contrato/convênio/termo de parceria 
firmado, nesse ofício deverá estar descriminado o objeto, bem como, o termo de 
referência do processo. 
 
c) Folha de despacho do setor financeiro atestando os recursos e a conta e rubrica 
da contratação. 
 
d) Chancela com despacho da diretoria autorizando a abertura do processo de 
compra através do setor de Compras. 
 
e) Anexação da portaria que nome ou o comprador. 
 



 

253 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

f) Processo, com formulários anexos de declarações, visitas técnicas e termo de 
referencia para a contratação. 
 
g) Publicação do extrato do processo no diário oficial ou jornal de grande circulação 
(depende do convenente). 
 
h) Publicação do processo e seus anexos em jornal de pequeno ou grande 
circulação no município e/ou região, dependendo da modalidade, ou no estado em que 
ocorrer a obra ou serviço, no site da UNISAU ou afixado na sede da UNISAU, em lugar 
acessível aos interessados. 
  
i) Ata de credenciamento, análise das propostas, lances verbais, habilitação e 
adjudicação do objeto a vencedora que deverá ser publicada no site da UNISAU. 
 
j) Publicação do resultado do julgamento e classificação pelo comprador e 
publicação no site da UNISAU também. 
 
k) Encaminhamento do processo para parecer jurídico. 
 
l) Retorno a diretoria para homologação do processo. Publicar no site da UNISAU 
a ata de homologação também. 
 
m) Ordem de compra/serviço para compra única ou contrato de prestação de 
serviço quando for parcelada a entrega/pagamento. 
 
n) Atestado de entrega total ou parcial pelo setor técnico do objeto contratado com 
autorização para emissão de nota fiscal. 
 
o) Encaminhamento para o setor financeiro para liquidação juntamente com a nota 
fiscal. 
 
p) Relatório final da entrega do objeto se for parcelada a entrega/pagamento, só 
liberar última parcela após esse relatório. 
 
q) Termo de encerramento do processo, após providenciar cópia para ser anexado 
na pasta do projeto e remeter ao órgão contratante/convenente/parceiro, juntamente 
com a prestação de contas. 
 
Encartamos nesse Plano Operacional o nosso Regulamento de Compras e Contratações 
e a Portaria Administrativa, que autoriza o mesmo. 
 
28.12. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
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Como a política de Recursos Humanos visa alinhar a atuação dos profissionais de acordo 
com os planos e estratégias da UNISAU. Alinhado aos objetivos da organização, essa 
ferramenta contribui para direcionar os colaboradores a se enxergarem como membros 
de um verdadeiro time e compreender a importância de suas atividades na conquista 
de melhores resultados.   
 
Nossas etapas: 
 
Plano Estratégico 
 
Recrutamento e Seleção 
 
ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCESSOS 
 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
AÇÕES DE ENDOMARKETING E COMUNICAÇÃO INTERNA 
 
27. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 
 
Demanda por estimativa, podendo sofrer alteração posterior para melhor adequação 
dos serviços. 
 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

EQUIPE OPERACIONAL E DE APOIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

PROFISSIONAL QUANTIDADE/MÊS 

MÉDICO 4 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 6 

DENTISTA  4 

ENFERMEIRO  16 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  6 

AUXILIAR DE FARMÁCIA  6 

RECEPCIONISTA 11 

PORTEIRO 6 

VIGIA 6 

MOTORISTA 4 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 

CAIS 

PROFISSIONAL  QUANTIDADE/MÊS 

MÉDICA ESPECIALISTA (PEDIATRA E 2 
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OBSTETRA) 

ENFERMEIRO COORDENADOR  1 

AGENTE ADMINISTRATIVO 3 

FISIOTERAPEUTA 1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 

FONOAUDIÓLOGO 1 

ZELADOR  2 

PORTEIRO 1 

NASF 

PROFISSIONAL QUANTIDADE/MÊS 

ASSISTENTE SOCIAL 1 

PSICÓLOGO 1 

ORIENTADOR DO NASF 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

NUTRICIONISTA  1 

EDUCADOR FÍSICO 1 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO 

EQUIPE OPERACIONAL E DE APOIO CEO 

PROFISSIONAL QUANTIDADE/MÊS 

FARMACÊUTICO 1 

ENFERMEIRO 2 

ZELADOR 3 

VIGILANTE  2 

AGENTE ADMINISTRATIVO 15 

MOTORISTA  3 

OUVIDOR 1 

MOTORISTA CATEGORIA D  1 

 
 

HOSPITAL MUNICIPAL 

EQUIPE OPERACIONAL E DE APOIO HOSPITAL 

PROFISSIONAL QUANTIDADE/MÊS 

MÉDICO PLANTONISTA  102 PLANTÕES 

ENFERMEIRO COORDENADOR  1 

ENFERMEIRO  4 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 17 

NUTRICIONISTA  1 

ASSISTENTE SOCIAL 2 

LAVANDERIA 1 

PORTARIA 3 

AGENTE ADMINISTRATIVO 2 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  4 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
NOTURNO 

3 

RECEPCIONISTA DIURNO 3 

MOTORISTA  7 

AUXILIAR DE COZINHA  3 

COZINHEIROS  3 

CONTROLADOR DE FLUXO INTERNO 2 

 
 

1.  METAS DE PRODUÇÃO 
As metas qualitativas pactuadas correspondem a parte variável do repasse 

financeiro e constam do anexo deste documento, apresentas segundo: Políticas 
prioritárias do SUS e Gestão. 

PROCEDIMENTOS  QUANTIDADES MENSAIS  

EXAMES LABORATORIAIS  1350 

EXAMES RADIOLÓGICOS  750 

ELETROCARDIOGRAMA 50 

CIRURGIAS/INTERNAÇÕES 47 

PEQUENAS CIRURGIAS 70 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COMO 
OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HRS EM ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA  

 
500 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

2500 

ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM 
IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA  

300 

ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

3300 

ATENDIMENTO DE NÍVEL SUPERIOR 500 

OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
NO HOSPITAL 

4500 

OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
NO CEO 

1500 

OUTROS PROCEDIMENTOS REAIZADOS 
NAS UBS’s 

6000 

 

 
 

28.2.Metas Quantitativas 

Atividade Realizada % a ser pago 
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Entre 80% e 100% do volme contratado 100% do valor da parcela mensal 
Entre 70% e 79,99% 95% do valor da parcela mensal 

Menor <50% e 69,99% do valume 
contratado 

80% do valor da parcela mensal 

 
As metas qualitativas pactuadas correspondem a parte variável do repasse financeiro 

e constam do anexo deste documento, apresentadas segundo: Humanização, Processo de 
Trabalho e Gestão. 

 
3.3. Metas Qualitativas 

3.3.1. HUMANIZAÇÃO 

 
1. Definição: Organizar os fluxos de atendimento das Unidades para que consigam, de forma 
humanizada, realizar acolhimento com classificação de risco aos pacientes sanando as 
necessidades do momento. 

INDICADORES  

 

• Atendimento aos usuários; 

• Percentagem de pacientes atendidos por médico: medir a disponibilidade da força de 

trabalho e dar um indicativo do nível de satisfação dos funcionários, através da análise 

das faltas ao trabalho; 

• Meta 3%; 

• Ouvidoria para usuários e profissionais: transparência nas relações com os usuários, 

profissionais e gestores, acolhendo reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões 

referentes aos serviços a atendimentos prestados; 

• Desempenho assistencial; 

• Tempo médio de espera entre a classificação e o atendimento; 

• Eficiência: através de relatórios de desempenho assistencial e o financeiro mensal 

dentro dos padrões estabelecidos; 

• Outros advindos do plano de trabalho, mediante expressa anuência da contratante. 

 
29. CRONOGRAMA 
 
Cronograma de execução física das ações- 2019/2020 

 2019/2020 
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1. 
DIAGNOSTIC
O 
SITUACIONAL 

SE
T. 

OU
T. 

NO
V. 

DE
Z. 

JA
N. 

FE
V. 

MA
R. 

AB
R. 

MA
I. 

JU
N. 

JU
L. 

AG
O. 

Avaliação do 
processo de 
trabalho 

            

Acolhimento 
dos 
profissionais 

            

Processo de 
Recrutamento 
e Seleção 

            

2 PROCESSO 
DE TRABALHO  

2019/2020 

SE
T. 

OU
T. 

NO
V. 

DE
Z. 

JA
N. 

FE
V. 

MA
R. 

AB
R. 

MA
I. 

JU
N. 

JU
L. 

AG
O. 

Preceptoria 
do Processo 
de Trabalho 

            

Implantação 
do protocolo 
único 
assistencial 

            

Acompanham
ento da 
implementaçã
o da lista 
padronizada 
de materiais e 
medicação 
básica 

            

3 
ESTRUTURAÇ
ÃO  

2019/2020 

SE
T. 

OU
T. 

NO
V. 

DE
Z. 

JA
N. 

FE
V 

MA
R. 

AB
R. 

MA
I. 

JU
N. 

JU
L. 

AG
O. 
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Estruturação 
da Sede 
Massapê, com 
locação, e  
estruturação. 

            

Monitoramen
to da média 
mensal de 
consultas 
médicas por 
habitante nas 
especialidade
s / outros 
serviços 

            

Monitoramen
to dos 
sistemas de 
informação 

            

Implantação 
do sistema de 
referência e 
contra 
referência 
local e 
regional 

            

Avaliação 
para 
(re)planejame
nto de ações 

            

 

30. Serviços e Colaboradores da Gestão 
 

A Equipe de Gestão e Administração do projeto será constituída de acordo com as 
necessidades do programa, por prestadores de serviços especializados na área de 
atuação. 
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I – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A Coordenação Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do 
objeto do Edital pela UNISAU. Escalonados na seguinte racionalidade: 

 

a. Coordenar administrativamente a equipe de gestão do Projeto junto às 
Unidades e a Diretoria de Saúde; 
 

b. Conferir os procedimentos adotados e adotar medidas saneadoras; 
 

 
c. Conferir os procedimentos de aquisições e investimentos; 

 
d. Orientar os membros das equipes sobre questões de gestão e 

administrativas e diretrizes da Entidade; 
 

 
e. Realizar todas as demais ações necessárias ao bom desenvolvimento dos 

trabalhos,  podendo avocar funções, sempre que necessário e autorizado 
pela diretoria da UNISAU. 
 
 

 

II – SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA E SUPERVISÃO FINANCEIRA 

 

A Supervisão Financeira desenvolverá trabalhos em prol do desenvolvimento do objeto 
do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

 

a. Supervisionar as atividades e documentos de índole financeira do 
Projeto; 
 

b. Realizar controle e encontro de contas do Projeto;  
 

 
c. Cadastro e pagamento de fornecedores do Projeto, ainda que em 
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parceria com a equipe da sede da Entidade; 
 

d. Negociação e controle de dívidas; 
e. Controle de boletos, notas e outros documentos fiscais/ financeiros; 
f. Promover os cálculos de tributação incidente e outros recolhimentos 

legais ou de categorias profissionais; 
 

g. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos do Projeto. 

 

 

A Supervisão Administrativa, por sua vez, desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Supervisionar as atividades e documentos de índole administrativa do 
Projeto; 
 

b. Realizar controle de documentos do Projeto; 
 

 
c. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 
 

 

III – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

 

A Assessoria de Comunicação desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Promover a informação do Projeto junto à comunidade assistida; 
 

b. Desenvolver instrumentos e meios de comunicação vocacionados à 
dispersão dos conhecimentos e práticas do projeto, inclusive índole 
educativa, à população assistida;  
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c. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos do Projeto. 
 

 

IV – ASSESSORIA TÉCNICA MÉDICA 

 

A Assessoria Técnica Médica desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Orientar a equipe médica do Projeto; 
b. Propor medidas especializadas para melhorias nos procedimentos e 

abordagens médicas do Projeto; 
 

c. Realizar reuniões técnicas com a equipe médica do Projeto; 
 

 
d. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 
 

 

V – ASSESSORIA CONTÁBIL 

 

 A Assessoria Contábil desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do 
objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

 

a. Assistência e processamento em toda rotina Contábil do Departamento 
Pessoal; 
 

b. Geração e transmissão da GFIP, CAGED e RAIS; 
 

 
c. Emissão da guia GPS, DARF de PIS s/ folha salários, IRRF s/ salários, IRRF s/ 
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autônomos e guias sindicais; 
 

d. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam 
federais, estaduais ou municipais; 

 
 

e. Assistência na elaboração da declaração anual de rendimentos e 
documentos correlatados; 
 

f. Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS, e 
outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 

 
 

g. Emissão e controle das certidões negativas da INSS, FGTS, Trabalhista 
Federais, ICMS, ISS e falências ou concordatas; 
 

h. Preenchimento de fichas cadastrais/ IBGE e outros que vierem a ser 
instituídos e necessários; 

 
 

i. Orientações Contábeis na área do terceiro setor. 
 

 

VI – ASSESSORIA TÉCNICA DE METAS DO PROJETO 

 

 A Assessoria Técnica de Metas do Projeto desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do Objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Analisar os procedimentos realizados segundo as diretrizes do Projeto 
proposto; 
 

b. Propor ajustes nos procedimentos adotados pelas equipes para 
ajustamento da população; 

 
 

c. Realizar reuniões técnicas comas equipes, sempre que necessário; 
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d. Acompanhar o desenvolvimento das metas do Projeto e propor 
mudanças ou ajustes, sempre que necessário. 

 

 

VII – ASSESSORIA JURÍDICA  

 

  

 A Assessoria Jurídica será um serviço essencial tendo em vista a amplitude do 
Projeto, a grande quantidade de funcionários envolvidos, os fatores de risco sujeitos a 
intervenção preventiva de índole jurídica, bem como eventuais lides que possam surgir 
e em que haja a necessidade de tutela dos interesses envolvidos pela UNISAU para com 
a comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade. 

 

A advocacia preventiva e consultiva deverá possuir uma atuação proativa na 
abordagem das questões jurídicas, a significar reduzir ao mínimo os eventuais riscos e 
os custos possíveis do Projeto, por meio de orientações preventivas e consultas nas 
áreas trabalhista, pública e do terceiro setor mais propriamente e de modo amplo , 
embora especializado, evitando, assim, possíveis demandas judiciais ou extrajudiciais, 
velando, sempre que possível, pela solução não litigiosa de conflitos surgidos. 

 

 O serviço deverá atuar ativamente desde a contratação do empregado, dando 
orientações e soluções quanto a forma de contratação, orientando e elaborando o 
contrato de trabalho apropriado, bem como presta todo o suporte necessário no dia a 
dia da empresa, auxiliando o RH, informando e tirando dúvidas acerca de quais posturas 
a UNISAU deverá tomar em caso de infrações cometidas pelos empregados, 
resguardando os interesses públicos e próprios do Projeto. Os procedimentos de 
prestações de contas, a interação junto a órgãos de fiscalização e controle, também 
farão parte do universo da prestação. 

 

 Realizar-se-á, ainda, a auditoria jurídica nos processos e procedimentos em que 
a UNISAU figure como parte ou interessada e consultoria em tomadas de decisões que 
impactam o cotidiano do Projeto. Uma das melhores alternativas institucionais para 
evitar a ocorrência de um grande número de processos judiciais ou conflitos, que 
demandam mais gastos e prejudicam a imagem da Entidade e do Projeto, é a prevenção 
por meio de profissionais capacitados da área jurídica. 
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 Contudo, a pretensão prioritária de uma atuação jurídica preventiva não 
eliminará a eventual necessidade de intervenção também no campo contencioso, 
patrocinando demandas ou defesas, realizando o acompanhamento dos processos e 
adotando a melhor estratégia em prol da preservação das práticas legítimas adotadas 
no Projeto, a fim de resguardar os interesses envolvidos e minimizar eventuais prejuízos. 

 

 É de suma importância a ocorrência de tal procedimento, vez que possibilitam o 
debate com nossos clientes, permitindo o alinhamento de  

 

 

procedimentos, objetivos e explanação de fatos novos com o intuito de informar, 
revigorar e aprimorar a prestação de serviço.  

 

VIII – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

 

 A Assessoria Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Consultoria e assessorial na área administrativa; 
 

b. Propostas de soluções administrativas aos membros da equipe e junto às 
unidades administradas; 

 

c. Realização de reuniões de trabalho; 
 

 
d. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 
 

 

IX – ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS  



 

266 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 

 A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Planejamento e gerenciamento da gestão de pessoas; 
 

b. Participação no Processo de Recrutamento e Seleção, Treinamento e 
Desenvolvimento de pessoal, avaliação de desempenho; 

 

c. Acompanhamento dos serviços gerais ligados à área administrativa;  
 

d. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos do Projeto. 

 
 

 

X – ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO  

 

 A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do 
desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 
racionalidade: 

 

a. Promover reuniões com a equipe administrativa e das unidades 
administradas; 
 

b. Propor medidas para o incentivo profissional e valorização dos trabalhos 
coletivos e individualizados dos membros da equipe; 

 

c. Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos do Projeto. 

 

 

XI – ASSESSORIA FINANCEIRA  
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 A Assessoria Financeira desenvolverá trabalhos relacionados ao planejamento, à 
execução e ao controle de todas as atividades relacionadas às necessidades de compras, 
contratações diversas, distribuições de materiais, gerenciamento de contratos, 
convênios, parcerias, elaboração e execução orçamentária do Projeto, ações de 
investimento, entre outras ( controle e fornecimento de materiais e pessoal, exceto atos 
exclusivos de gestão de recursos humanos e folha de pagamento). 

 

 Também executará atividades financeiras necessárias à implementação do plano 
de ações e metas estabelecidas no Projeto. 

 

 Observará se determinada despesa é viável economicamente, sobre como 
reduzir endividamento, sobre como construir ferramenta de controle de fluxo de Caixa, 
se o custo de capital da UNISAU para o Projeto está excessivamente caro, sobre como 
entender o nível da saúde financeira do Projeto, se vale a pena às famílias fazer 
investimentos bancários ou em imóveis, entre outros auxílios compatíveis com as ações 
pretendidas. 

 

 

XII – EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

 A Educação Continuada desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento do 
objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

 

a. a. Desenvolver, no âmbito de atuação da Gestão e desenvolvimento de 
ações, a ampla troca de experiências dos profissionais envolvidos na prestação 
de serviço, subsidiando-os de informações técnicas; 

 

b. Ministrar cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento, que 
objetivem a excelência na prestação dos serviços e asseguração da formação 
inicial e de educação continuada da equipe tanto assistencial quanto, não 
assistencial, também ofertando palestras ou cursos para todos os funcionários; 
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c. Desenvolver o material necessário aos eventos de formação dos 
profissionais. 

 

 

 

XIII – ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

 A Assessoria em Prestação de Contas, sem sombra de dúvidas, se caracteriza pela 
sua imprescindibilidade e superior importância no escopo da prestação de serviços; ora, 
a regularidade, higidez e transparência nos processos de Prestação de Contas, tendo em 
vista a origem dos recursos empregados no desenvolvimento dos serviços do objeto do 
Edital, oriundos do Erário Municipal, refletem a necessidade de escorreita e imediata  
prestação de contas. 

 

 Para que isto se operacionalize da forma mais fluida, correta e técnica possível 
até mesmo pela pujança do Projeto, dos interesses envolvidos pela UNISAU para com a 
comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade, se mostra 
imprescindível o assessoramento em favor desta Organização Social no decorrer da 
vigência do Contrato de Gestão que decorrerá desta licitação. 

 

 

 Serão as premissas da assessoria em Prestação de Contas dos recursos 
empregados no decorrer do Contrato de Gestão que advirá deste Chamamento Público: 

a. Elaborar e revisar as prestações de contas parciais periódicas, 
bem como a prestação final e consolidada decorrentes do Projeto, em 
nome da CONTRATANTE quanto ao regular emprego de recursos 
públicos, bem como conferir a documentação de índole financeira e 
contábil enviada por terceiros, mas que integrará, velando pelos 
princípios e regras incidentes; 
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b. Assegurar a íntegra tempestiva e promover as retificações ou 
adendos que se fizerem necessárias nas prestações de contas devidas 
pela CONTRATANTE. 
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SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (SAU) 
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O aprimoramento dos serviços públicos no paradigma da orientação para o 
usuário requer a coleta sistemática de informações junto aos usuários. Essas 
informações são essenciais para medir a eficácia da ação governamental, sendo a 
qualidade definida no contexto da percepção do usuário-cidadão. 

 

A realização de pesquisas de satisfação dos usuários de serviços públicos exige o 
desenvolvimento de uma metodologia específica. Os usuários têm mais dificuldade em 
avaliar qualidade de serviços do que a qualidade de bens tangíveis. Os critérios por eles 
adotados para avaliar os serviços tendem a ser mais difíceis de compreender e 
identificar, em geral sendo mais complexos. Os usuários de serviços não avaliam sua 
qualidade apenas em função do serviço final. Sua avaliação incorpora, também, uma 
opinião sobre o processo de fornecimento do serviço. Os únicos critérios que realmente 
são importantes na avaliação da qualidade de serviços são aqueles definidos pelos 
usuários. Apenas os usuários podem julgar a qualidade, todos os demais julgamentos 
são irrelevantes. 

  

Daí a importância central da percepção da qualidade por parte dos usuários. A 
avaliação da qualidade dos serviços seria, dessa forma, realizada basicamente por meio 
da percepção do sobre o desempenho dos fornecedores dos serviços referida às 
expectativas dos usuários sobre esse mesmo desempenho. Expectativas sobre os 
serviços representam um dos fatores que influenciam a satisfação com o serviço 
prestado, juntamente com a experiência de atendimento, em termos de rapidez e 
cortesia por exemplo; características do próprio serviço; características demográficas do 
usuário atendido; percepção e confiança do público a respeito dos políticos e servidores 
públicos. 

 

Do ponto de vista da avaliação, pode-se afirmar que as expectativas sobre os 
serviços são um insumo fundamental para mensuração da satisfação dos usuários. A 
qualidade do serviço percebida pelos clientes é definida como fruto da comparação 
entre os serviços esperados e a percepção dos serviços recebidos. As expectativas dos 
usuários, sob esse ponto de vista, passam a ter um papel fundamental no processo de 
avaliação dos serviços. Com isso se procura identificar os principais insumos para a 
construção dessas expectativas e apresentam quatro fatores que influenciam as 
expectativas dos consumidores: as necessidades pessoais dos usuários, sua experiência 
passada, os comentários que ouvem de outros consumidores e as comunicações 
externas.  
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Com isso é possível identificar cinco dimensões da qualidade de serviços 
percebida por usuários: 

 

• Aparência (tangibles): aparência de instalações, equipamentos, pessoal e 
materiais de comunicação. É a dimensão tangível dos serviços. 

• Confiabilidade (reliability): habilidade de executar os serviços prometidos 
de forma confiável e precisa. 

• Receptividade (responsiveness): interesse em auxiliar os consumidores e 
oferecer serviços rápidos. 

• Garantia (assurance): conhecimento e cortesia dos empregados e sua 
habilidade em inspirar confiança nos consumidores. Inclui as dimensões competência, 
cortesia, credibilidade e segurança. 

• Empatia (empathy): cuidado e atenção individualizada dispensada aos 
consumidores. Inclui as dimensões: acesso, comunicação e entendimento do 
consumidor. 

 

De toda sorte, as pesquisas quantitativas apresentam a vantagem da facilidade 
para sua preparação, aplicação e, sobretudo, análise. Por outro lado, padronizam os 
resultados e permitem apenas conclusões baseadas na evidência estatística construída 
a partir de respostas quantificáveis. 

 

Mesmo quando as respostas permitem o tratamento de variáveis contínuas, a 
tendência da avaliação é dar oportunidades maiores para a realização de análises 
unidimensionais ou da descrição de aspectos mensuráveis da realidade, sem considerar 
processos, contradições, subjetividades e relações sociais não explicitadas. Assim, esta 
modalidade de pesquisa muitas vezes deixa de captar aspectos que só apareceriam em 
um trabalho que privilegiasse a dimensão qualitativa dos problemas 

 

Existem outras metodologias de avaliação que têm se servido especialmente de 
instrumentos qualitativos de coleta das avaliações, opiniões e crítica dos usuários-
cidadãos dos serviços públicos. A consulta aos cidadãos é uma forma mais direta de 
obter subsídios dos cidadãos, promovendo um fluxo de informação de mão dupla entre 
a organização e o usuário. Embora não possa  
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fornecer uma medida a respeito do grau de satisfação do cidadão — como no caso das 
pesquisas — oferece à organização a oportunidade para se explicar a respeito de suas 
atividades, administrar as expectativas dos cidadãos quando estas superam as 
competências institucionais, propor soluções ao vivo e com retorno imediato e construir 
parcerias. 

A consulta pode oferecer um quadro geral a respeito da satisfação do usuário, 
suas expectativas e necessidades, esse o objetivo da UNISAU em suas pesquisas de 
satisfação, já realizadas nos projetos de Santa Branca realizado em 2017, de Santa 
Branca em andamento a partir de 2018, de São da Boa Vista em andamento a partir de 
2017 e de Cajamar em andamento a partir de 2018, conforme modelo de pesquisa de 
satisfação abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

274 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 
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PROPOSTA DE REGIMENTO DE ENFERMAGEM 
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Regimento do Serviço de Enfermagem 

 
 
1. Considerações Iniciais 
 
Este regimento é um ato normativo que define a finalidade do serviço de enfermagem 
desta instituição, bem como sua composição, objetivos, metodologia e procedimentos. 
 
 
2. Filosofia/Finalidade e Objetivos do Serviço 
 
O serviço de enfermagem desta instituição visa atender todos os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), sem restrições, contemplando os princípios de Integralidade, 
Equidade e Universalidade. 
Adota-se o sistema ético e bioético para despenhar as funções do cuidado, 
comprometendo-nos a seguir as recomendações e determinações dos Conselhos 
regionais e federal de enfermagem. 
Como teoria, utilizamos os métodos de Wanda de Aguiar Horta, aplicando os conceitos 
das necessidades humanas básicas. 
O objetivo da assistência de enfermagem enquadra-se em sua totalidade, na promoção 
e recuperação de saúde, através da assistência direta e indireta aos clientes desta 
instituição. 
 
3. Organograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermeiro Assistencial 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

 

 

S.C.I.H. 

 

 Educação Permanente  

Coordenador de Enfermagem 

Líder de Enfermagem 
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4. Quadro de Colaboradores (Dimensionamento); 
 

• Coordenador de Enfermagem: 01 Enfermeiro. 
 

• Líder de Enfermagem: 01 Enfermeiro. 
 

• Enfermeiros Assistenciais e Obstetras: 26 Enfermeiros. 
 

• Técnicos e Auxiliares de Enfermagem: 72 Tec./Aux. de enfermagem. 
 
 
5. Jornada de Trabalho; 
 

• Coordenador de Enfermagem: 200 horas (40 h/sem.) 
08:00 – 17:00 (Segunda à Sexta). 

 

• Líder de Enfermagem: 200 horas (40 h/sem.) 
08:00 – 17:00 (Segunda à Sexta) 

 

• Enfermeiros Assistenciais e Obstetras: 180 horas (36 h/sem.) 
Plantão 12x36: 07:00 – 19:00 / 19:00 – 07:00. 

 

• Técnicos e Auxiliares de Enfermagem: 180 horas (36 h/sem.) 
Plantão 12x36: 07:00 – 19:00 / 19:00 – 07:00. 

 
6. Atividades e Competência: 
 
6.1 – COORDENADOR DE ENFERMAGEM: 
 
Realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme o disposto na 
Resolução Cofen nº 543/2017 informando, de ofício, ao representante legal da empresa 
/ instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem; 
 
Supervisionar os trabalhos de assistência nas diversas unidades de enfermagem da 
Instituição (Centro Cirúrgico Obstétrico, Internação, Pediatria, Pronto Socorro e outras), 
administrando prioridades, distribuindo atividades e orientando tecnicamente os 
subordinados, acompanhando seu desenvolvimento, visando o cumprimento das metas 
traçadas; 
 
Administrar as atividades de atendimento a pacientes, checando o desenvolvimento de 
cuidados de enfermagem, tais como: medicações, auxílio na mobilização, alimentação 
etc., para garantir a recuperação da saúde do paciente. 
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Garantir informações corretas sobre a movimentação dos pacientes internados; 
 
Assegurar o provimento para cada unidade dos equipamentos necessários, colhendo 
informações junto aos Enfermeiros da unidade, fazendo remanejamento dos mesmos 
quando necessário, levando-se em consideração as prioridades de cada unidade e 
garantindo as condições de trabalho. 
 
Administrar conflitos entre pacientes x funcionários, familiares de pacientes x 
funcionários e até mesmo funcionários x funcionários, através de conversas 
esclarecedoras entre as partes, para assegurar a harmonia e satisfação no ambiente de 
trabalho para o profissional e o cliente. 
 
Fornecer parâmetros para elaboração de normas e rotinas de trabalho para a atuação 
da equipe de enfermagem, visando assegurar a qualidade e harmonia nos cuidados 
prestados. 
 
Participar de reuniões com a diretoria, para tomada de decisões, repasse de 
informações entre setores e garantia de assistência de enfermagem com qualidade. 
 
Controlar escala de trabalhos, distribuindo as folgas dos funcionários de maneira 
uniforme durante o mês, visando assegurar a satisfação da equipe de trabalho e para 
manter o número adequado de funcionários em cada turno, garantindo assim a 
assistência de enfermagem com máxima qualidade. 
 
Controlar escala de férias, analisando as opções dos funcionários e organizando de 
maneira adequada para manter o equilíbrio no número de funcionários em férias em 
cada mês. 
 
Realizar reuniões com subordinados, para treinamentos, repasse de informações, 
tomadas de decisões, integração, distribuição de trabalhos, etc. Ouvindo reivindicações 
e sugestões e passando orientações a respeito de normas e rotinas. 
 
Elaborar relatórios mensais informando-a sobre a produtividade da área, as dificuldades 
encontradas e ações e melhorias efetuadas nas unidades. 
 
Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor. 
 
Fiscalizar e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo setor de CCIH. 
Elaborar e orientar o correto preenchimento do débito dos serviços de enfermagem, 
utilizando impresso próprio da Instituição. 
Participar do planejamento ou reformas da estrutura dos setores. 
 
6.2 – LÍDER DE ENFERMAGEM: 
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Supervisionar os trabalhos de assistência nas diversas unidades de enfermagem da 
Instituição (Centro Cirúrgico Obstétrico, Internação, Pediatria, Pronto Socorro e outras), 
administrando prioridades, distribuindo atividades e orientando tecnicamente os 
subordinados, acompanhando seu desenvolvimento, visando o cumprimento das metas 
traçadas; 
 
Administrar as atividades de atendimento a pacientes, checando o desenvolvimento de 
cuidados de enfermagem, tais como: medicações, auxílio na mobilização, alimentação 
etc., para garantir a recuperação da saúde do paciente. 
 
Garantir informações corretas sobre a movimentação dos pacientes internados; 
 
Assegurar o provimento para cada unidade dos equipamentos necessários, colhendo 
informações junto aos Enfermeiros da unidade, fazendo remanejamento dos mesmos 
quando necessário, levando-se em consideração as prioridades de cada unidade e 
garantindo as condições de trabalho. 
 
Fornecer parâmetros para elaboração de normas e rotinas de trabalho para a atuação 
da equipe de enfermagem, visando assegurar a qualidade e harmonia nos cuidados 
prestados. 
 
Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor. 
 
Criar treinamentos para capacitação dos profissionais de saúde. 
 
Planeja e acompanha reciclagens da equipe de enfermagem, em grupos ou 
individualmente, sempre que mostrarem dificuldades técnicas por qualquer 
colaborador da enfermagem ou por novas regras, normas ou procedimentos. Coordena 
o calendário de treinamentos, visitas, estágios e encontros científicos. 
 
6.2.1 – ENFERMEIRO SCIH 
 
Manter contato permanente com as diversas unidades do Hospital para detecção 
relativa ao controle de infecção hospitalar, coletar dados de interesse, dar orientação 
técnica e supervisionar o cumprimento das normas e recomendações emanadas da 
CCIH; 
Criar mecanismos que facilitem o desenvolvimento da vigilância epidemiológica ativa, 
de forma a facilitar a coleta de dados; 
Acompanhar a implantação do programa de controle de infecção hospitalar; 
 
Elaborar rotinas e procedimentos técnicos de enfermagem adequados ao controle das 
infecções hospitalares e orientar sua execução; 
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Participar de reuniões, cursos e congressos que tratem do tema “infecção hospitalar”; 
 
Participar de pesquisas sobre infecção hospitalar; 
 
Sugerir medidas que resultem na prevenção ou redução das infecções; 
 
Promover a revisão e atualização de rotinas e procedimentos com a finalidade de 
prevenir as infecções hospitalares; 
 
Fazer cumprir as atribuições descritas. 
 
6.2.2 – ENFERMEIRO EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 
Planejar e acompanha reciclagens da equipe de enfermagem, em grupos ou 
individualmente, sempre que mostrarem dificuldades técnicas por qualquer 
colaborador da enfermagem ou por novas regras, normas ou procedimentos. Coordena 
o calendário de treinamentos, visitas, estágios e encontros científicos. 
 
Fornecer parâmetros para elaboração de normas e rotinas de trabalho para a atuação 
da equipe de enfermagem, visando assegurar a qualidade e harmonia nos cuidados 
prestados. 
 
Desenvolver treinamentos específicos à assistência em saúde. 
 
Participar no desenvolvimento de protocolos institucionais. 
 
Intervir em casos de dúvidas relacionadas à assistência de enfermagem 
 
Elaborar e corrigi provas relacionadas ao processo seletivo do quadro de enfermagem 
 
 
6.3 – ENFERMEIROS ASSISTÊNCIAIS: 
 
Supervisionar e prestar assistência de enfermagem a pacientes das diversas unidades de 
enfermagem da Instituição (Centro Cirúrgico Obstétrico, Internação, Pediatria, Pronto 
Socorro e outras) envolvendo: sistematização da assistência de enfermagem, controle 
de sinais vitais, preparação e administração de medicamentos, administração de dietas 
e hemocomponentes, coleta de exames laboratoriais, avaliações de enfermagem, 
alimentação, higiene, curativos, mudança de decúbito, etc. 
 
Coordenar o atendimento a urgências e emergências, com rapidez, precisão e agilidade, 
providenciando carrinho de emergência com as medicações necessárias, equipamentos 



 

281 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

para cada tipo de situação e profissionais qualificados, para atendimento a pacientes 
com risco de vida. 
 
Orientar os técnicos e auxiliares de enfermagem em relação a pacientes complexos, 
sobre a patologia e o quadro clínico dos mesmos, para assegurar uma assistência com 
qualidade e contribuir para uma rápida recuperação dos pacientes. 
 
Planejar e realizar as transferências internas e externas de pacientes estáveis e 
totalmente dependentes ou graves com auxilio do técnico de enfermagem e equipe 
médica quando necessário.  
 
Sistematizar a assistência de enfermagem e fazer evolução diária de pacientes, em 
impresso próprio, fazendo a prescrição de enfermagem, com os cuidados a serem 
tomados, visando a qualidade do atendimento de enfermagem. 
 
Assumir a assistência em conjunto com a equipe médica, em casos de pacientes 
complexos, em estado grave, instalando monitores, preparando drogas vasoativas, 
monitorando parâmetros vitais, administração de hemocomponentes e dietas, volume 
urinário, balanço hídrico, etc. 
 
Coordenar as atividades de admissão e estabilização de pacientes, envolvendo a 
recepção, monitorização através de aparelhos, oxigenioterapia e medicamentos, 
conforme prescrição médica, controle de dados sinais vitais, coleta de exames etc. 
 
Registrar em livro próprio o número de pacientes atendidos durante o plantão, para a 
realização do censo diário e mensal de pacientes atendidos na Unidade. 
 
Realizar a conferência dos carrinhos de emergência, ressuscitadores cardíacos e todos 
os equipamentos e materiais do setor. 
 
Controlar o estoque de medicações de cada paciente, solicitando à farmácia, conferindo 
e devolvendo em caso de suspensão pelo médico. 
 
Prestar orientações pré e pós-operatória a pacientes e familiares, indicando 
procedimentos a serem adotados e esclarecendo dúvidas. 
 
Realizar classificação de risco, de acordo com o protocolo institucional, considerando 
parâmetros vitais e usufruindo do raciocínio clínico. 
 
Manter controle de materiais e medicamentos necessário para o bom funcionamento 
da unidade, checando os carrinhos de emergência e materiais necessários para o 
atendimento de qualquer procedimento. 
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Manter em perfeitas condições de uso todos os equipamentos, encaminhando à 
manutenção em casos de avarias. 
 
Otimizar a realização de exames de pacientes, visando a agilidade na obtenção dos 
resultados.  
 
Acompanhar a realização de procedimentos médicos específicos na unidade, tais como: 
passagem de cateteres, drenos, etc., para que haja material, equipamento, 
paramentação e etc. 
 
Realizar procedimentos de cateterismo vesicais e enterais. 
 
Realizar procedimento de aspiração de vias aéreas de pacientes com intubação 
orotraqueal e/ou traqueostomia, internados ou não, no setor de Semi-intensiva e/ou 
sala de Emergência. 
 
Informar ao médico da unidade as intercorrências e anormalidades com os pacientes, 
visando um atendimento rápido e preciso. 
 
Treinar funcionários recém-admitidos, passando as normas, rotinas e procedimento, 
integrando-os à equipe de assistência de enfermagem. 
 
Recepcionar recém-nascidos na sala de parto, montando berço aquecido, oxigênio, 
materiais para ressuscitação cárdio pulmonar caso necessário, etc., aquecendo, secando 
e oxigenando-os se necessário, colocando pulseira de identificação no bebê e na mãe, 
realizando os primeiros cuidados, tais como as medidas antropométricas, acomodando-
os no berço para posterior banho e encaminhamento para amamentação. 
 
Participar de reuniões periódicas com a Coordenação de Enfermagem, para tomada de 
decisões e repasse de informações, visando garantir a assistência de enfermagem com 
qualidade. 
 
 
6.4 – ENFERMEIRO OBSTETRA: 
 
Acolher a mulher e seus familiares em todo o ciclo gravídico puerperal e avaliar as 
condições maternas e fetais; 
 
Promover um modelo de assistência humanizada centrada na mulher e em suas 
escolhas, garantindo a presença de um acompanhante de sua escolha conforme previsto 
em Lei nº 8.080, 19 de setembro de 1990; 
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Adotar práticas baseadas em evidências científicas, comprovadas benéficas para o 
trabalho de parto, tais como: métodos não farmacológicos para alívio da dor, liberdade 
de posição de parto, preservação da integridade perineal no momento da expulsão do 
feto, contato pele a pele mãe e recém-nascido, apoio ao aleitamento materno logo após 
o nascimento, bem como o respeito nas diversidades étnico culturais de cada mulher e 
de sua família; 
 
Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando as 
medidas adequadas na assistência, considerando sempre a autonomia da mulher. 
 
Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distocia), previamente 
avaliada pelo médico ginecologista, e ao recém-nascido em conjunto com o médico 
pediatra; 
 
Controlar estoque de medicações de cada paciente, solicitando à farmácia, conferindo 
e devolvendo em caso de suspensão pelo médico. 
 
Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao 
processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa; 
 
Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao 
acompanhamento e avaliação no processo do cuidado; 
 
Recepcionar recém-nascidos na sala de parto, montando berço aquecido, oxigênio, 
materiais para ressuscitação cárdio pulmonar caso necessário, etc., aquecendo, secando 
e oxigenando-os se necessário, colocando pulseira de identificação no bebê e na mãe, 
realizando os primeiros cuidados, tais como as medidas antropométricas, acomodando-
os no berço para posterior banho e encaminhamento para amamentação. 
 
Supervisionar e prestar assistência de enfermagem a pacientes das diversas unidades de 
enfermagem da Instituição (Centro Cirúrgico Obstétrico, Internação, Pediatria, Pronto 
Socorro e outras) envolvendo: sistematização da assistência de enfermagem, controle 
de sinais vitais, preparação e administração de medicamentos, administração de dietas 
e hemocomponentes, coleta de exames laboratoriais, avaliações de enfermagem, 
alimentação, higiene, curativos, mudança de decúbito, etc. 
 
Planejar e realizar as transferências internas e externas de pacientes estáveis e 
totalmente dependentes ou graves com auxílio do técnico de enfermagem e equipe 
médica quando necessário.  
 
Realizar a conferência dos carrinhos de emergência, ressuscitadores cardíacos e todos 
os equipamentos e materiais do setor. 
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Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e 
qualificação da equipe de enfermagem, considerando sempre evidências científicas; 
 
Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições fetais, utilizando-se dos 
recursos como: partograma, cardiotocografia, exames laboratoriais; realizar exame de 
cardiotocografia. 
 
 
6.5 – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 
 
Prestar assistência de enfermagem a pacientes das diversas unidades de enfermagem 
da Instituição (Centro Cirúrgico Obstétrico, Internação, Pediatria, Pronto Socorro e 
outras) envolvendo: Controle de sinais vitais, preparação e administração de 
medicamentos, administração de dietas e hemocomponentes, coleta de exames 
laboratoriais, alimentação, higiene, curativos, mudança de decúbito, etc. 
 
Circular a sala durante o processo cirúrgico, envolvendo a conferência da escala de 
cirurgias, conferência da sala de cirurgia, checagem dos kits de cirurgia, recepção e 
encaminhamento do paciente para a mesa cirúrgica, precauções pré-operatórias, 
montagem da mesa cirúrgica, transferência do paciente para a sala de recuperação pós-
anestésicos e preparação da sala de cirurgia para a próxima cirurgia. 
 
Auxiliar o processo de anestesia das salas de cirurgia, deixando a disposição os materiais, 
medicamentos anestésicos e aparelhos necessários, transferência do paciente da maca 
para a mesa cirúrgica, auxílio durante a aplicação da anestesia, bem como participação 
no processo de anestesia em pacientes que passarão por cirurgia cardíaca, que exige 
cuidado, tempo, aparelhagem, equipamentos e medicamentos específicos. 
 
Realizar aspirações de vias aéreas superiores de pacientes internados considerados não 
graves, realizar higiene de todo segmento corporal, banhos no leito, auxilio no banho de 
aspersão, administração de medicamentos, hemoderivados e dietas, controle de sinais 
vitais, monitorização cardíaca e coleta de amostras biológicas para exames de pacientes, 
conforme orientação e prescrição do enfermeiro. 
 
Auxiliar na recepção dos recém-nascidos na sala de parto, identificando-os com 
pulseiras e administrando medicamentos, tomando os cuidados gerais nas primeiras 
horas de vida, dando banho, fazendo curativo em coto, transportando-os ao quarto das 
mães para sugar seio materno, controlando sinais vitais, fazendo coletas de exames de 
PKU e fazendo tratamento em fototerapia. 
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Colher e/ou encaminhar exames solicitados, checando com as respectivas prescrições 
médicas, verificando data, horário e antibióticos a serem utilizados, identificando com 
dados pessoais dos pacientes e encaminhando-os para os laboratórios, com a finalidade 
de diagnosticar patologias. 
 
Preparar corpos após a morte constatada pelo médico, realizando o tamponamento e 
encaminhando para o necrotério com a identificação. 
 
Checar as fichas de controle e de sistematização realizada pela enfermeira responsável 
para a documentação e cobrança dos serviços. 
 
Auxiliar na realização de procedimentos médicos, tais como: drenagem de tórax, 
broncoscopia, endoscopias, colonoscopias, cateterismos de veias centrais, etc., 
reunindo materiais específicos para os procedimentos, para estabilizar parâmetros 
hemodinâmicos. 
 
Orientar os visitantes, nos horários de visitas, atentando para duas pessoas por vez, 
lavagem de mãos e uso obrigatório de avental descartável e sua importância para a 
proteção dos pacientes. 
 
Separar, lavar, secar e encaminhar materiais para a Central de Materiais Esterilizados, 
para esterilização, embalagem e posterior reutilização. 
 
Controlar estoque de medicações de cada paciente, conferindo as medicações 
dispensadas e solicitando ao enfermeiro a devolução em caso de suspensão pelo 
médico. 
 
Verificar e repor materiais nos painéis de cada leito e postos de enfermagem, tais como: 
gaze, sonda, aspiração, luva estéril etc. 
 
Realizar transferências internas e externas de pacientes estáveis e parcialmente 
dependentes, segundo a avalição do enfermeiro. 
 
Conferir bandejas montadas para procedimentos de urgência, datando e repondo o que 
falta. Conferir o carro de emergência e testar o ressuscitador cardíaco 
 
6.6 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 
 
Realizar procedimentos e assistência de enfermagem a pacientes da Instituição, em 
tratamento clínico ou cirúrgico, auxiliando na preparação e administração de 
medicamentos, controle de sinais vitais, higiene, alimentação, mudança de decúbito, 
curativos, coleta de material de exames etc., seguindo sempre normas internas e 
orientações técnicas recebidas. 
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Auxiliar as gestantes no pré-parto, bem como os recém-nascidos na sala de parto, 
identificando-os com pulseiras; acompanhar o Médico e/ou Enfermeiro no transporte 
do berçário com incubadora de transporte; executar prescrições médicas e de 
enfermagem; administrar medicamentos; tomar os cuidados gerais nas primeiras horas 
de vida do recém-nascido e da puérpera, dando banho, fazendo curativo em coto; 
prestar orientação as mães na amamentação do recém-nascido; realizar coleta para 
exames de PKU; assistir nos tratamentos de fototerapia e observar sinais de hipotermia 
e hipoglicemia dos recém-nascidos 
 
Repor os consultórios com materiais e medicamentos necessários, solicitando a limpeza 
concorrente dos mesmos e realizar os procedimentos prescritos pelo Médico ou 
Enfermeiro. 
 
Realizar transferências entre setores, de pacientes estáveis e autossuficientes, segundo 
a avalição do enfermeiro. 
 
Comunicar o enfermeiro em casos de intercorrências com pacientes, para verificar a 
necessidade de avisar o médico responsável. 
 
Checar as fichas de controle e de sistematização realizada pelo enfermeiro responsável 
para a documentação e cobrança dos serviços. 
 
Executar atividades de montagem de caixas cirúrgicas, limpeza, esterilização, 
desinfecção, armazenamento e distribuição de instrumentos utilizados nas cirurgias, 
utilizando soluções para a limpeza e autoclave para esterilização. 
 
Controlar o estoque mínimo de materiais e medicamentos, efetuando conferência, 
solicitando a devolução ao enfermeiro, em caso de suspensão pelo médico. 
 
7. Outras Disposições. 
 
7.1 – Requisitos para exercício profissional: Todo colaborador de enfermagem deverá 
estar inscrito no Conselho de Enfermagem, não apresentando quaisquer restrições 
legais para desempenhar suas funções e portar a Carteira de Identificação Profissional 
(CIP), emitida pelo COFEN. 
 
7.2 – Escalas de folgas: As escalas são emitidas pela coordenação de enfermagem após 
período de análise, distribuição e revisão das folgas solicitadas pelos colaboradores. 
Compreende o período mensal do dia 16 ao dia 15 do mês subsequente. Todas as folgas 
são distribuídas, respeitando o limite máximo de 05 colaboradores folgando em um 
único dia (Salvo exceções: Feriado da Categoria, Banco de Horas, etc.). 
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7.3 – Folgas: os colaboradores desta instituição usufruem de 03 folgas distribuídas em 
escala respeitando, o limite máximo de 05 funcionários folgando em um único plantão, 
sendo esses, 01 enfermeiro e 04 técnicos ou auxiliares de enfermagem. Por este motivo, 
as folgas solicitadas podem sofrer alterações, sem prejuízo à escala. 
 
7.4 – Atestados: Todos os atestados devem ser entregues à coordenação de 
enfermagem no período máximo de 48 horas após a emissão do documento médico. 
 
7.5 – Advertências disciplinares: Estão sujeitos a advertências, todos colaboradores que 
deixarem de cumprir suas atribuições ou usarem do comportamento antiético, imoral e 
ilegal, agindo com negligência, imperícia ou imprudência. 
Caberá à chefia imediata do colaborador autuado a aplicação da advertência, através do 
registro escrito em formulário institucional (Solicitação de Advertência), que deverá ser 
entregue à coordenação de enfermagem. 
 
O fluxo de advertência compreende: 
➢ 01 Advertência Verbal (Orientação); 
➢ 03 Advertências escritas; 
➢ 01 suspensão e 
➢ Demissão por justa causa. 
 
Nota: O fluxo de advertência segue considerando a aplicação de advertências por 
motivos reincidentes. 
 
8. Considerações Finais. 
 
Este documento foi desenvolvido com o objetivo de nortear a assistência de 
enfermagem, conforme preconiza a resolução Cofen 509/2016. Seu não cumprimento 
está sujeito a punições. 
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REGIMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
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Gestão de Pessoas 
 
 
 
O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de 
forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que 
desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz. 
 
A política de Recursos Humanos da UNISAU é pautada e desenvolvida através de 
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores e política 
ambiental da instituição, com o contratante, com a legislação e principalmente com o 
respeito aos seres humanos. 
 
A Gestão por Competência é um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, 
objetivas e mensuráveis que torna possível a Unidade instrumentalizar o processo de 
Recursos Humanos e Gestores para fazer Gestão e Desenvolvimento de Pessoas com 
foco, critério e clareza.  
 
As ferramentas da Gestão por Competência entregam ao Gestor uma forma prática de 
gerir e desenvolver pessoas continuamente, de forma homogênea, com o objetivo de 
estabelecer uma cultura organizacional também homogênea e produtiva. Cultura essa 
em que os gestores se percebam remando na mesma direção, somando forças para o 
alcance de objetivos comuns e resultados cada vez melhores. Levamos em consideração 
do investimento contínuo, pois é esse modelo de Gestão que determina maior ou menor 
produtividade e qualidade através do Capital Humano, alinhamos então eficácia em 
resultados. 
 
O conjunto dos subsistemas de Gestão por Competência serve para fornecer todas as 
ferramentas 
necessárias para organizar os Recursos Humanos, tendo o perfil certo no lugar certo e 
investir no 
desenvolvimento de competências necessárias para atingir os resultados esperados de 
cada colaborador. 
 
Definido então as Competências Essenciais (organizacionais), que teve como indicador: 
missão, visão, valores, estratégias, princípios, filosofia, cultura e objetivos. 
 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
A Avaliação de Desempenho é um instrumento que se torna um facilitador do 
autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocrítica, auto reformulação e melhoria 
contínua. Estimula o desenvolvimento das competências que são necessárias para a 
eficácia em todas as atribuições dos cargos. Estimula o líder a desenvolver as 
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competências da liderança Coach, para que seja capaz de treinar, orientar, desenvolver, 
integrar e motivar a equipe para a eficácia em resultados. Estreitando o relacionamento 
entre líder e liderado, ou seja, entre avaliador e avaliado. Promovendo o planejamento 
de acompanhamento de metas conjuntas de desenvolvimento. 
Esse instrumento fornecerá histórico de desenvolvimento de cada colaborador, 
participação em treinamentos, feedbacks em processos seletivos internos, bem como 
os gaps de competência dos colaboradores, cargos, equipes, áreas, departamentos, 
unidades do PS como um todo, enriquecendo o Levantamento de Necessidades de 
Treinamento. 
 
REGRAS PARA PROCESSO SELETIVO E CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 
 
Objetivo 
 
Normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para as vagas 
disponíveis de acordo com os cargos/funções e competências que serão desenvolvidas 
nas atividades das unidades e serviços de saúde, orientando os gestores e candidatos 
quanto aos procedimentos de recrutamento, seleção e contratação desses novos 
colaboradores, de forma ampla, transparente e o mais justa possível. 
 
Todo o processo de Recrutamento e Seleção de novos colaboradores, ampliação de 
quadro e substituição deverá ser realizado em conjunto pelo Departamento de Recursos 
Humanos, Diretoria e Gestores do Projeto. 
 
O processo terá início somente após as seguintes assinaturas do Corpo da Diretoria 
Geral, Financeira, Administrativa. 
 
O preenchimento da requisição com todos os dados solicitados e as devidas assinaturas 
é essencial para a continuidade do processo de seleção. 
 
É de responsabilidade de cada Gestor abrir a vaga com o Recursos Humanos, assim como 
passar todas as informações sobre o cargo, atividades e perfil. Bem como histórico de 
desligamento. 
 
O setor de Recrutamento e Seleção manterá informado o requisitante da vaga sobre o 
andamento do processo seletivo e caso não apresente nos prazos estipulados deverá 
enviar ao requisitante um relatório das dificuldades encontradas para ajuste de perfil e 
do processo. 
 
Preferencialmente todos os responsáveis de área deverão respeitar os processos, 
orçamento e prazos para as solicitações de vagas e demissionais. 
 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 
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O Processo Seletivo destina-se para o número de vagas abertas para complemento do 
quadro de 
profissionais constantes no Plano de Trabalho e para formação de Cadastro Reserva para 
as vagas que forem geradas de acordo com a movimentação do turnover e abertura de 
novas vagas em decorrência das necessidades técnico-operacionais, estes serão 
divulgados através de anúncios em jornais, sites, quadros de aviso e agências de 
emprego a nível Municipal e Estadual de acordo com a necessidade. 
Os candidatos integrantes do Cadastro de Reserva de Pessoal serão convocados 
conforme necessidade do Pronto Socorro, de acordo com a classificação obtida por 
cargo/função, comprovação de requisitos exigidos, e demais etapas pré-admissionais, 
todos de caráter eliminatórios. 
 
 Os empregados dispensados do vínculo empregatício pela UNISAU, não serão 
recontratados para as vagas do mesmo cargo. 
 
O candidato aprovado e contratado deverá prestar serviços, conforme carga horária 
semanal de acordo com a solicitação de vaga, observando o horário de funcionamento 
da Unidade. Além do salário mensal descrito para o cargo, serão oferecidos benefícios 
abaixo listados e/ou previstos em Lei/ Convenção Coletiva de cada cargo. O empregado 
será avaliado no período de 90 dias, conforme artigo único 445 da CLT. 
 
INSCRIÇÕES 
 
Os candidatos poderão se inscrever por meio do site da empresa 
(http://www.unisau.org.br), 
encaminhamento de currículo ao e-mail oportunidades@unisau.org.br. 
 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 
O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas: 
 
Etapa I – Análise do Curriculum Vitae frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e 
convocação destes para participação no processo de avaliação. 
 
Etapa II – A avaliação dos candidatos convocados na Etapa I será realizada, mediante 
pertinência 
técnica e juízo de conveniência do avaliador, conforme os procedimentos seguintes: 
 
Aplicação de prova de conhecimentos específicos e situacionais; 
 

mailto:oportunidades@unisau.org.br
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Avaliação psicológica: entrevistas, aplicação de testes psicológicos e dinâmicas de 
grupo. 
 
Etapa III – Os candidatos aprovados na Etapa II do processo seletivo serão convocados 
para entrevista final; 
 
Etapa IV – Preencherão as vagas disponíveis os candidatos aprovados na entrevista final, 
a critério da UNISAU. 
 
O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação 
requerida, 
sob pena de perder a vaga. 
 
A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória, tampouco, 
confere direito subjetivo a vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da vaga podendo, 
tal processo, servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos. 
 
As etapas do processo de seleção poderão ser reduzidas, desde que as Unidades utilizem 
o cadastro reserva do Poder Público Contratante. 
 
O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas 
informações prestadas na ficha de inscrição. 
 
O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a 
todas as 
condições estabelecidas conforme solicitação de vaga, terá sua inscrição cancelada e, 
em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
nas provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de participação no 
Recrutamento e Seleção, de acordo com as proporções estabelecidas no art. 93 da Lei 
8.213/91. 
 
O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PcD) concorrerá em igualdade de 
condições com os demais candidatos; 
 
Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
 
a) No ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência (PcD); 
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b) Encaminhar Laudo Médico (cópia autenticada do original) e cópia do CPF(cópia 
simples). O Laudo 
 
Médico só será considerado válidos e emitido nos últimos doze meses, em que deverão 
constar: 
- A Espécie da Deficiência; 
- O Grau da Deficiência; 
- O Nível da Deficiência; 
- O Código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças–CID; 
- A data de Expedição do Laudo; 
- A Assinatura e Carimbo com o nº do CRM do Médico que está emitindo o Laudo 
Médico. 
O Candidato que porventura apresentar Laudo que não O contenha qualquer dos itens 
constantes acima passará a concorrer somente às vagas de Ampla Concorrência(AC). 
 
AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DOS 45 E 90 DIAS 
 
Para acompanhamento no desenvolvimento do colaborador, visando avaliá-lo e 
potencializá-lo, será realizada, aos 45 e 90 dias após admissão, a Avaliação de 
experiência com foco em competências. A avaliação será direta, realizada pela chefia 
imediata e acompanhada de feedback ao colaborador. 
 
O formulário será encaminhado à Linha de Comando pelo menos 15 dias antes do 
término dos dois períodos de experiência. O mesmo deverá retornar ao RH devidamente 
preenchido em até 5 dias após a entrega, justificado e assinado pelos envolvidos. 
 
Em casos de solicitação de desligamento, os formulários de solicitação de demissão e 
solicitação de vaga deverão ser encaminhados ao departamento de RH juntamente à 
avaliação de experiência até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. Caso o colaborador 
apresente deficiências acentuadas, deverá ser definido pela chefia imediata o Plano de 
Desenvolvimento Individual para as devidas ações de qualificação/ capacitação 
necessárias à correção dos requisitos identificados como insuficientes. 
 
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
A Pesquisa de Clima Organizacional (PCO) é uma estratégia organizacional em gestão de 
pessoas que permite mensurar a percepção coletiva quanto aos aspectos do ambiente 
organizacional, objetivando mapear e analisar o ambiente interno a partir do 
levantamento de suas necessidades quanto aos aspectos críticos que configuram o 
momento motivacional da empresa. 
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Desta forma, a PCO por criar uma base de informações, identificando e compreendendo 
os aspectos positivos e negativos que impactam no CLIMA, tornando possível maximizar 
a relação com os seus colaboradores permitindo uma análise relevante da organização 
com o seu ambiente e pessoas para propor ações de melhorias visando à maior 
qualidade de vida no trabalho e consequentemente, a melhora na produtividade e 
motivação de seus recursos humanos, alinhando a cultura organizacional com as ações 
efetivas da empresa otimizando as ações gerenciais. 
 

 

MODELO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? 

( ) Há menos de um ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 3 anos 

( ) Entre 3 e 5 anos  

( ) Há mais de 5 anos  

 

Pensando numa escala de 1 a 5, onde 1 é não gosto nada e 5 é gosto muito, o quanto 
você gosta de trabalhar aqui? 

 

1 2 3 4 5 

 

Você sabe quais são as expectativas que a empresa tem em relação ao seu trabalho? 

( ) Não tenho a mínima ideia. 

( ) Nunca me disseram, mas eu imagino. 

( ) Nunca pensei sobre isso. 

( ) Já conversaram comigo sobre as expectativas, mas ainda tenho dúvidas. 

( ) Sim, tenho total certeza de quais são as expectativas. 
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Você tem à sua disposição os materiais e recursos necessários para desempenhar um 
bom trabalho? Marque uma alternativa de 1 a 5, onde 1 é não tenho nenhum material 
e recurso necessário, e 5 é tenho todos os materiais e recursos necessários. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Você tem autonomia para tomar decisões relacionadas às suas próprias tarefas? 

( ) Não tenho nenhuma autonomia 

( ) Tenho alguma autonomia  

( ) Tenho autonomia  

( ) Tenho muita autonomia  

( ) tenho total autonomia  

 

Seu trabalho é estressante? 

( ) Nem um pouco  

( ) Muito pouco 

( ) É estressante 

( ) É bastante  

( ) É extremamente  

 

Em geral, as suas tarefas são rotineiras ou diversificadas? 

( ) São totalmente rotineiras 

( ) Na maioria, são rotineiras 

( ) Não é nem muito rotineiro, nem muito diversificado 

( ) Na maioria, são diversificadas 
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( ) São totalmente diversificadas 

 

Você sente que o seu trabalho é importante para a empresa como um todo? 

( ) Sinto que o meu trabalho não é nem um pouco importante 

( ) Sinto que meu trabalho é muito pouco importante 

( ) Sinto que meu trabalho é um pouco importante 

( ) Sinto que meu trabalho é muito importante 

( ) Sinto que meu trabalho é extremamente importante 

 

Como é a sua relação de trabalho com o seu gerente, supervisor ou coordenador? 

( ) Muito tranquila 

( ) Um pouco tranquila 

( ) Nem tranquila nem conturbada 

( ) Um pouco conturbada 

( ) Muito conturbada 

 

Como é a sua relação de trabalho com o seu gerente, supervisor ou coordenador? 

( ) Muito tranquila 

( ) Um pouco tranquila 

( ) Nem tranquila nem conturbada 

( ) Um pouco conturbada 

( ) Muito conturbada 

 

Como é a relação de trabalho com os seus colegas? 

( ) Muito tranquila 

( ) Um pouco tranquila 
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( ) Nem tranquila nem conturbada 

( ) Um pouco conturbada 

( ) Muito conturbada 

 

Como é o seu ambiente de trabalho? Considere a sua mesa, a sua sala, sala de reunião, 
banheiro etc. 

( ) Muito desconfortável 

( ) Um pouco desconfortável 

 

( ) Nem confortável nem desconfortável 

( ) Um pouco confortável 

( ) Muito confortável 

 

No último ano, você teve alguma oportunidade de crescimento e/ou aprendizado 
dentro da empresa? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Você está satisfeito com os benefícios que você recebe da empresa? 

( ) Totalmente insatisfeito 

( ) Insatisfeito 

( ) Nem satisfeito nem insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Totalmente satisfeito 
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Com relação a sua alimentação, você acha que a empresa poderia contribuir de alguma 
forma para que você se alimentasse melhor? 

( )Sim, implantando um refeitório na empresa 

( )Sim, implantando uma lanchonete na empresa 

( )Sim, oferecendo uma estrutura de cozinha, com geladeira e micro-ondas para os 
colaboradores 

( ) Sim, oferecendo melhores condições de vale-refeição 

( ) Não 

( ) Não sei dizer 

( ) Outros____________________________ 
 
 
ATRASO E FALTAS NO TRABALHO 
 
Em caso de atrasos, será adotado o seguinte critério; todos os atrasos ou faltas devem 
ser justificados via sistema de ponto eletrônico pelo Coordenador ou Gerente da área, 
e os atestados devem ser anexados ao Formulário Comunicado de Faltas e Atrasos, e 
entregues ao DP imediatamente. 
 
Não serão aceitos documentos de horas extras, atestados ou justificativas após o 
fechamento do ponto, que ocorre no dia 15 de cada mês. Após esta data serão 
analisadas e consideradas para a folha posterior. 
Em caso de faltas, serão consideradas justificadas, ou seja, permitidas sem perda da 
remuneração correspondente, apenas aquelas ocorridas pelos seguintes motivos: 
 
AUSÊNCIAS LEGAIS ARTIGO 473 CLT 
 
Falecimentos: do cônjuge, ascendente (avós e pais), descendentes (filhos e netos), e 
irmãos, ou ainda pessoa que, comprovadamente viva sob a dependência do 
funcionário:*até2 (dois) dias consecutivos. 
 
Casamento Civil:*até3(três) dias consecutivos. 
 
Auxílio Maternidade:*até120 (cento e vinte) dias, conforme Legislação Previdenciária. 
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Auxílio Paternidade:*até5(cinco)dias consecutivos, no decorrer da primeira semana do 
nascimento. 
 
Alistamento Eleitoral:*até2(dois)dias consecutivos ou não. 
 
Doação de Sangue:* 1(um)dia, em cada período de até 12(doze) meses de trabalho. 
 
Serviço Militar:*tempo necessário para cumprimento das exigências legais. 
 
NOTA: As faltas descritas acima deverão ser comprovadas. 
 
FÉRIAS 
 
Após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, o colaborador tem 
direito ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. 
 
Esta deve ser solicitada e programada junto ao gestor do departamento. O pedido deve 
ser feito através do formulário de solicitação de férias e assinado pelo responsável da 
área, com antecedência mínima de 30 dias. 
 
No período de férias o colaborador não tem direito a Vale Transporte e Vale Refeição 
(se for o caso), nem utilizar veículo da empresa, celular etc. 
 
MODELO DE S C A L A   P A R A   C O N C E S S Ã O   D E    F É R I A S 

 

    

EMPREGADOR:  NOME DO ESTABELECIMENTO:  

 

ENDEREÇO:  ATIVIDADE:  

    

 

Nº de 
FUNÇÃ
O 

Data de Período Período Faltas 
no 

Período 
para 
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Orde
m 

NOMES DOS 
FUNCIONÁRI
OS 

Admissã
o 

Aquisitiv
o das 
Férias 

Concessiv
o das 
Férias 

Períod
o 

Gozo das 
Férias(*) 

01     a   a  
 

28/02/1
9 

a 
 

02     a   a    a  

03     a   a    a  

04     a   a    a  

05     a   a    a  

06     a   a    a  

07     a   a    a  

08     a   a    a  

09     a   a    a  

10     a   a    a  

11     a   a    a  

12     a   a    a  

13     a   a    a  

14     a   a    a  

15     a   a    a  

 

(*) Senhor Empregador: 

Favor preencher os campos em asteriscos, datar, assinar e devolver esta escala de 
férias para controle do escritório. 

 

 

 

MASSAPÊ/CE, 

 

 

 

de 

  

de 
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OBSERVAÇÕES PARA OS PERÍODOS AQUISITIVOS DE FÉRIAS: 

FALTAS INJUSTIFICADAS NO PERÍODO AQUISITIVO: DIREITO A FÉRIAS: 

Até 05 faltas injustificadas no período 
aquisitivo............................................................................... 

30 dias corridos de 
férias acrescidas de 
1/3 da remuneração 

De 06 a 14 faltas injustificadas no período 
aquisitivo........................................................................ 

24 dias corridos de 
férias acrescidas de 
1/3 da remuneração 

De 15 a 23 faltas injustificadas no período 
aquisitivo........................................................................ 

18 dias corridos de 
férias acrescidas de 
1/3 da remuneração 

De 24 a 32 faltas injustificadas no período 
aquisitivo........................................................................ 

12 dias corridos de 
férias acrescidas de 
1/3 da remuneração 

Acima de 32 faltas injustificadas no período 
aquisitivo...................................................................... 

Perderá o direito às 
férias e o acréscimo 
de 1/3 da 
remuneração no 
período aquisitivo. 

Fundamentação Legal: Art. 7º, Inciso XVII da Constituição Federal de 1988 e Art. 130 da 
CLT  (Consolidação das Leis do Trabalho) 

 
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA E AMBULÂNCIA 
 
É dever do motorista da equipe verificar as condições do veículo de trabalho antes do 
início de suas atividades, ou seja, verificar os materiais obrigatórios do veículo, com o 
óleo, água, extintor, pneus e as condições gerais do veículo. Ao perceber alguma avaria 
ou anormalidade, o mesmo deve solicitar ao gestor da frota o formulário de checklist de 
veículo e documentara ocorrência.  
 
Caso qualquer dano, perda ou avaria não seja comunicada, o motorista será 
responsabilizado pelo ocorrido. 
 
COMPORTAMENTOS INADEQUADOS 
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Dependendo da gravidade das faltas cometidas pelos colaboradores, a Entidade adota 
as seguintes ações: 
 
• 1ª OCORRÊNCIA – ADVERTÊNCIA VERBAL -Comunicação verbal ao colaborador, 
indicando-lhe a 
falta cometida; 
 
• 2ª OCORRÊNCIA – ADVERTÊNCIA ESCRITA - Comunicação e registro por escrito da falta 
cometida; 
 
• 3ª OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE UM DIA; 
 
• 4ª OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE DOIS DIAS; 
 
• 5ª OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE TRÊS DIAS; 
 
• 6ª OCORRÊNCIA – DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA - Aplicado em casos de faltas ou 
outras situações consideradas muito graves, conforme artigo 482 da C.L.T. 
 
DESLIGAMENTO FUNCIONAL 
 
Em casos solicitação de desligamento funcional, será obrigatório o preenchimento e 
devida justificativa no formulário de solicitação de desligamento, isso pela chefia 
imediata e assinada pela diretoria da área. 
 
 
CRACHÁS 
 
 
Os crachás deverão ser confeccionados para todos os colaboradores, gestores 
obedecendo a padronização da unidade. Identificando também a Unidade/Serviço ao 
qual o Profissional atua. 
 
UNIFORMES 
 
Todos os colaboradores receberão Uniformes a cada doze meses. 
 
Todos uniformes deverão conter logomarcas conforme orientação: 
 
Jaleco/Camisetas/Camisas/ 
 
Manga Esquerda: Brasão da Secretaria de Saúde de Massapê 
Manga Direita: Brasão/logo da UNISAU 



 

303 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
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UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE 

MUNICIPAL  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Assunto: Normas e Rotinas para o Serviço de Enfermagem POP: 00001/2019 

Agentes: Equipe de Enfermagem Data de Emissão: 12/2018 

Objetivo: Padronizar boas práticas durante o cuidado, visando diminuir os riscos relacionados à 
assistência, proporcionando à segurança do paciente. 

 
 

BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS A DISPOSITIVOS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 
 
Punção Periférica e Infusão Venosa 
 
1. Antes de iniciar o procedimento, lavar as mãos com água e sabão comum. (Na Unidade de 
Terapia Semi-intensiva é recomendado o uso de degermante a base de clorexidina); 
 
2. Sempre utilizar luvas de procedimentos e técnica asséptica nas punções venosas periféricas; 
 
3. Realizar a antissepsia com álcool a 70%; 
 
4. O preparo e a instalação da infusão venosa devem ser feitos pelo mesmo colaborador; 
 
5. Sempre datar o curativo ou adesivo do dispositivo intravenoso periférico a fim de controlar o 
tempo de permanência do mesmo; 
 
6. Fixar o dispositivo de modo que o mesmo não se movimente dentro do vaso e tentar deixar o 
mais visível possível, o local de inserção; 
 
7. Observar os locais onde pode haver contaminações ao aplicar a venóclise. 
 
8. A escolha da veia depende: do tamanho da agulha, do tipo de líquido, do volume, da duração 
da infusão, do grau de mobilidade desejado e da experiência do colaborador; 
 
9. Caso apresente hiperemia e/ou edema no local de inserção, o cateter deve ser retirado tão 
logo quanto possível; 
 
10. Evitar fazer infusões em veias dos membros inferiores pela fácil predisposição à flebites; 
 
11. Dispositivos venosos periféricos mantidos por mais de 72 horas: redobrar a vigilância para 
complicações infecciosas; 
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12. Inspecionar o local de inserção no mínimo uma vez por dia, após o banho, e registrar as 
condições do sítio de inserção. 
 
 
Cuidados com descarte dos dispositivos utilizados em punções venosas 
 
1. Agulhas, mandril de cateter endovenoso, cateteres agulhados, devem ser descartados nas 
caixas de papelão para material perfurocortante; 
 
2. Gazes, algodão, restos de esparadrapos e ataduras, que não tenham sido expostos a materiais 
biológicos, descartar em saco de lixo (Comum); 
 
3. Frascos de soro, extensões e equipos utilizados na infusão venosa, Gazes, algodão, restos de 
esparadrapos e ataduras descartar em saco de lixo branco (Contaminado); 
 
4. Nunca reencapar agulhas ao descartar; 
 
5. Não desconectar a agulha da seringa para descartar, colocar ambas no coletor para 
perfurocortante; 
 
Cuidados na troca do curativo de cateter endovenoso 
 
1) Fazer a antissepsia das mãos antes de iniciar o procedimento; 
 
2) Utilizar luvas estéreis quando o curativo for de cateter central; 
 
3) Utilizar para antissepsia do local de inserção do cateter, clorexidina alcoólica 0,5%; 
 
4) Manter o curativo sempre limpo e seco, portanto recomenda-se que nas primeiras 24 horas 
após a inserção do cateter seja utilizado curativos com gaze e fita adesiva e após este período o 
curativo de filme semipermeável ao vapor (Tegaderm); 
 
5) Curativos com gaze e fita adesiva trocar a cada 48 horas e os transparentes semipermeáveis a 
cada 7 dias. Trocar o curativo sempre que apresentar-se sujo, úmido e/ou solto. 
 
6) Ao manusear um cateter venoso central, utilize luvas estéreis. O curativo do cateter deve ser 
feito preferencialmente pelo enfermeiro. 
 
7) Preparo de infusões endovenosas e/ou medicamentos deve ser feito com técnica asséptica: 
 
A. Desinfecção da bancada com álcool a 70%, 
B. Lavagem e antissepsia das mãos 
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C. Desinfetar com álcool a haste ou borracha do frasco de medicamento 
D. Não falar ou usar máscara durante o preparo. 
 
8) Antes de manusear um equipo ou bureta, desinfete as conexões com álcool 70%. 
 
9) As soluções isotônicas prescritas devem ser substituídas por outras após 24:00 horas; 
 
10) Equipos ou buretas com NPP, soluções lipídicas e hipertônicas (concentração de glicose acima 
de 10%, ringer), sangue e quimioterápicos, devem ser trocados a cada troca de frasco. 
 
11) As soluções lipídicas devem correr em 12 horas. 
 
12) Para administração de medicamentos utilizar o injetor lateral do equipo, desinfetar com álcool 
a 70% antes de utilizar. 
 
13) Para melhor controle do tempo de infusão de uma solução, no rótulo deve constar o início e 
término da mesma e o tempo de infusão. 
 
14) Manter controle da data de inserção dos dispositivos endovenoso (escalpes, cateter periférico 
siliconado ou/e dissecção venosa) observar sinais de complicações. 
 
15) Seguir criteriosamente a padronização das datas de trocas dos dispositivos; 
 
 
Instalação de Sangue e Derivados 
 
1) Administrar os hemocomponentes preferencialmente em acesso venoso exclusivo, caso não 
seja possível, somente poderá ser administrado no mesmo acesso o soro fisiológico 0,9% puro. 
 
2) Estar atento para sinais de reações transfusionais durante a infusão ou até 24 horas após. 
Sintomas como febre, calafrios, tremores, prurido, dispneia, vômito, taquicardia ou outros que possam 
estar relacionados à transfusão, devem ser comunicados à agência transfusional para notificação; 
 
3) Em caso de suspeita de reação transfusional, pausar imediatamente a infusão, manter o acesso 
venoso sorolizado, comunicar ao médico e agência transfusional; 
 
4) Ler com atenção o rótulo do sangue ou derivado, verificar a prescrição e o nome do paciente e 
o número da bolsa que irá ser infundida; 
 
5) Não sacudir o frasco com sangue ou o equipo, para evitar hemólise; 
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6) Não ultrapassar o tempo recomendado pela agência transfusional para administração dos 
hemocomponentes: concentrado de hemácias: 4 horas, concentrado de plaquetas: 30 minutos, 
plasma: 2 horas e crioprecipitado: imediato; 
 
7) Não adicionar medicações ou soluções parenterais ao sangue ou hemoderivados; 
 
8) Qualquer dúvida, entrar em contato com a Agência transfusional. 
 
OBSERVAÇÃO: Tal procedimento deve ser executado pelo enfermeiro e/ou técnico de enfermagem. 
Este poderá executa-lo, apenas, através da orientação e supervisão do enfermeiro.  
 
 
Procedimentos em Reações Alérgicas 
 
Sinais e Sintomas 
 
Início brusco de calafrios, mal-estar, hiperventilação, taquicardia, febre, sudorese abundante e 
cianose. 
 
Cuidados/observações/orientações: 
 
A. Suspender imediatamente a solução em infusão; 
 
B. Chamar o médico e/ou enfermeiro de plantão; 
 
C. Retirar o dispositivo venoso tão logo quanto possível, 
 
D. Caso o paciente esteja cateterizado em veia central, manter a via e só retirar após prescrição 
médica; 
 
E. Coletar amostras de hemocultura em sítio diferente do cateter e enviá-las ao laboratório 
devidamente identificado; 
 
F. Monitorar os sinais vitais do paciente e registrá-los até estabilizarem; 
 
G. Preparar outro soro conforme indicação médica. 
 
 
Preparo de medicamentos  
 
1. Lavar as mãos corretamente, fazer antissepsia com álcool a 70%; não conversar, durante o 
procedimento; 
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2. Desinfetar a bancada com álcool a 70% antes de iniciar o procedimento; 
 
3. Verificar a prescrição com respeito ao horário, medicamento, dosagem, via de administração e 
nome/leito do paciente; 
 
4. Ler com atenção o rótulo do medicamento; 
 
5. Escolher a seringa e a agulha apropriada para a técnica a ser utilizada; 
 
6. Não contaminar – o bico e o êmbolo, apenas tocar na parte que não encaixa no cilindro; 
 
7. Não tossir, falar, espirrar ou soprar sobre o material; 
 
8. Manter a agulha protegida; 
 
9. Se for ampola: desinfetar o gargalo com algodão umedecido em álcool 70%; 
 
10. Se for frasco ampola: fazer a desinfecção da tampa de borracha com algodão umedecido em 
álcool 70% após a retirada do lacre metálico; 
 
11. Trocar a agulha utilizada no preparo por outra adequada à via de administração, exceto em I.V. 
infundido no cateter agulhado ou siliconado; 
 
12. Antes de utilizar um medicamento previamente diluído, observar o prazo de validade após 
diluição e condições de armazenagem; 
 
13. Medicamentos na apresentação de ampolas, não poderão ser guardadas após a quebra da 
mesma, a não ser quando acondicionados em seringa podendo ficar em geladeira por 24 horas; 
 
14. A geladeira utilizada para conservação de medicamentos deverá ter sua temperatura mantida 
em torno de 2º a 8°C; 
 
15. Cada procedimento para o preparo e/ou administração de medicação requer nova seringa e 
agulha; 
 
16. Os medicamentos armazenados deverão ser rotulados com data da diluição, quantidade de 
diluente utilizado, nome do diluente e da pessoa que preparou. 
 
 
 

BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS A DISPOSITIVOS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 
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Aspiração de Secreções Respiratórias: Via Nasal e/ou Bucal 
 
1. Não é necessária técnica asséptica, porém é necessárias as precauções padrão; 
 
2. Lavar as mãos antes de iniciar o procedimento; 
 
3. Quando for necessário aspirar as duas cavidades, inicia-se a aspiração pela cavidade nasal e 
dando sequência à cavidade bucal e faringe. 
 
4. Aspirações sem necessidade, aumentam o risco de infecções e traumatismos. A frequência da 
aspiração deve ser determinada pelo acúmulo de secreções; 
 
5. O cateter de aspiração deve ser de uso único; 
 
6. O sistema de aspiração deve ser higienizado e desinfectado a cada 24 horas ou sempre que 
necessário; 
 
7. Notificar a CCIH e ao médico quando houver secreções purulentas (amarelado ou branco 
espesso) e ao médico ou enfermeira da unidade quando houver sangue; 
 
OBSERVAÇÃO: Este procedimento é incumbido ao enfermeiro, podendo ser executado pelo 
profissional de nível técnico, apenas, quando o paciente for classificado como não grave, sob avalição, 
orientação e supervisão do enfermeiro. 
 
 
 
Aspiração de Secreções Via Tubo Endotraqueal e/ou Traqueostomia 
 
1. Procedimento que requer técnica asséptica; 
 
2. Utilizar sonda de aspiração descartável e luva estéril; 
3. Se necessário aspiração oral, proceder após a aspiração do tubo endotraqueal; 
 
4. Durante o procedimento se necessário, lavar a sonda somente em água estéril, dose única; 
 
5. O sistema de aspiração deve ser higienizado e desinfectado a cada 24 horas ou sempre que 
necessário; 
 
6. Aspirações sem necessidade, aumentam o risco de infecção e traumatismo. 
 
7. A técnica deve durar em torno de 8 – 15 segundos, para evitar-se reflexo de vômito e 
estimulação vagal; 
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OBSERVAÇÃO: Este procedimento deve ser executado exclusivamente pelo enfermeiro. 
 
 
Nebulização e Oxigênio contínuo 
 
1. Lavar as mãos corretamente antes de iniciar o procedimento; 
 
2. Utilizar frasco de água destilada (estéril) para preencher o copo de nebulizador ou umidificar; 
 
3. O nebulizador deverá ser de uso único; 
 
4. Após o uso encaminhar o nebulizador para o CME, onde será encaminhado para esterilização; 
 
5. Evitar a nebulização com oxigênio, pelo fato de promover o ressecamento e não a umidificação 
de secreções traqueobrônquicas; 
 
6. Respeitar rigorosamente o protocolo de troca de dispositivos relacionados a data de validade 
 
 
Cuidados com Dreno de Tórax 
 
1. Lavar as mãos e fazer antissepsia. 
 
2.  com álcool 70% antes e após o manuseio do sistema. 
 
3. Não é necessário utilizar luvas estéreis na troca do frasco e intermediário. 
 
4. Passar clorexidina alcoólica 0,5% na conexão do intermediário e dreno antes de manusear. 
Proteger conexão com gaze seca estéril; 
 
5. Sempre que necessitar elevar o frasco acima do tórax do paciente, pinçar o dreno; 
 
6. Trocar o frasco intermediário a cada 24:00 horas ou mais frequente, se necessário; 
 
7. Fazer o curativo da inserção do dreno a cada 48 horas, mas se no intervalo o mesmo estiver 
sujo, molhado ou solto deverá ser trocado; 
 
8. Se presença de secreção na inserção do dreno, comunicar ao médico responsável. 
 
9. O frasco coletor não deverá apoiar-se no chão. 
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BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS A DISPOSITIVOS DO SISTEMA URINÁRIO 
 
 
Cateterismo vesical 
 
1. Lavar as mãos antes e após o procedimento; 
 
2. Usar técnica asséptica ao realizar o procedimento ou manusear o sistema; 
3. Usar sistema de drenagem fechada; 
 
4. Manter sempre o conjunto coletor abaixo do nível da bexiga e pinçá-lo quando for acontecer 
transporte do paciente; 
 
5. Esvaziar o coletor ao final de cada turno de trabalho, ou antes se houver necessidade, 
desinfetando as conexões e canal de drenagem com clorexidina alcoólica 0,5% após o esvaziamento; 
 
6. Higienizar o meato urinário 2 (duas) vezes ao dia com água e clorexidina degermante 2%. Fazer 
este procedimento durante todo o tempo que o paciente estiver usando sonda; 
 
7. Trocar sonda e bolsa coletora somente quando houver vazamento, obstrução ou orientação 
médica; 
 
8. Não desconectar o sistema coletor da sonda a não ser que seja absolutamente necessário e por 
indicação médica; 
 
9. Bolsa coletora não deverá apoiar-se ao chão; 
 
10. Retirar a sonda vesical o mais precoce possível; 
 
11. Utilizar o canal de drenagem para coleta de exames, exceto urocultura, que deverá ser colhida 
da sonda por punção com agulha fina em local próprio; 
 
OBSERVAÇÃO: A execução deste procedimento é incumbida apenas ao enfermeiro. 
 
 
Lavagem e/ou instilação vesical 
 
1. Utilizar técnica asséptica para realizar o procedimento; usar luva e campo estéril; 
 
2. Antes de desadaptar a conexão sonda/coletor, fazer desinfecção do local com clorexidina 
alcoólica 0,5%; 
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3. Cuidar para não contaminar a extremidade da sonda e do sistema coletor pelo manuseio 
excessivo (único procedimento onde está sugerida a abertura do sistema fechado); 
 
4. Utilizar campo estéril para apoiar a ponta do sistema coletor, que deverá ficar protegida por 
gaze estéril; 
 
5. Administrar os líquidos ou medicamentos em temperatura ambiente; 
 
 
 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 
A pele das mãos alberga, principalmente, duas populações de microrganismos: os pertencentes à 
microbiota residente e à microbiota transitória. Que podem se transferir de uma superfície para outra, 
por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto. 
 
A microbiota residente é constituída por microrganismos de baixa virulência, como estafilococos, 
corinebactérias e micrococos, pouco associados às infecções veiculadas pelas mãos. É mais difícil de 
ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais 
internas da pele. 
A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção 
mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando 
se utiliza uma solução antisséptica. É representada, tipicamente, pelas bactérias Gram negativas, como 
enterobactérias (Ex: Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: Pseudomonas aeruginosa), 
além de fungos e vírus. 
 
A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: 
 
• Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da Microbiota da pele, 
interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao Contato. 
 
• Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 
 
As técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo ao qual se destinam. 
Podem ser divididas em: 
 
HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 
 
Remove os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 
oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de 
microrganismos. 
Adota-se o uso de água e sabão. Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 
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HIGIENIZAÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS 
 
Promove a remoção de sujidades e de microrganismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com 
auxílio de um antisséptico. 
Adota-se o uso de clorexidina degermante. A técnica é semelhante à higienização simples das mãos. 
Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 
 
FRICÇÃO DAS MÃOS (COM PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS) 
 
Reduz a carga microbiana das mãos (não há remoção de sujidades). A utilização de gel alcoólico a 70% 
ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina pode substituir a higienização com água e sabão 
quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.  Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 
 
ANTISSEPSIA CIRÚRGICA OU PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DAS MÃOS 
 
Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito 
residual na pele do profissional. Duração do Procedimento: de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia 
e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes; 
 
As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser de cerdas macias e descartáveis, 
impregnadas ou não com antisséptico e de uso exclusivo em leito ungueal e subungueal Para este 
procedimento, recomenda-se: Antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços com antisséptico 
degermante. 
 
A técnica correta deve ser seguida de acordo com o que foi padronizado pela ANVISA, fornecido pela 
educação permanente do hospital. 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
Máscara cirúrgica 
 
Sempre que houver possibilidade de respingos de material biológico ou produtos químicos em 
mucosas do nariz e boca; 
 
Sempre que o profissional entrar em quarto de paciente com patologias de transmissão respiratória 
por gotículas (exemplos: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza). Em áreas 
nas quais a utilização seja recomendada pelo SCIH; 
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Sempre que o profissional entrar em ambientes com exposição de materiais esterilizados; 
Ambientes com odor fétido; 
 
Limpeza e desinfecção de superfícies em áreas de construção e reformas para evitar a inalação do pó. 
 
 
Máscara N95 
 
O uso de máscara N95 se restringe às áreas de isolamento para aerossóis (exemplos: bacilo da 
tuberculose), definidas pelo SCIH. 
 
 
Óculos de proteção 
 
Os óculos de proteção devem ser utilizados durante o preparo de diluição não-automática, quando da 
limpeza de áreas que estejam localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, 
poeira ou impacto de partículas. Devem ser lavados e desinfetados após o uso. 
 
Avental 
 
Vestir para proteger a pele e prevenir sujar a roupa durante procedimentos e atividades ligadas ao 
paciente, que possam gerar respingos de sangue, fluidos, secreções e excreções corpóreas; 
 
Quando entrar em contato com o paciente ou materiais infectados; 
 
Luvas 
 
Usar quando houver risco de exposição de sangue, fluidos, secreções, excreções corpóreas e artigos 
contaminados; 
Quando contato membranas mucosas e pele não íntegra; 
 
As luvas de procedimentos e precauções padrão não necessitam ser esterilizadas. Em caso de 
procedimento invasivo é necessário o uso de luvas estéreis. 
 
Mãos 
 
Mesmo após o uso de luvas devem ser lavadas. Para evitar recontaminação usar papel toalha para 
secar e fechar a torneira. 
 
Equipamentos Usados no Cuidado ao Paciente 
 
Os equipamentos reutilizáveis deverão estar limpos e serem reprocessados adequadamente, antes de 
serem usados em outro paciente. 
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Higienização das mãos: 
 
• Antes de manusear o paciente; 
 
• Após tocar sangue, fluidos, secreções, excreções corpóreas e artigos contaminados, usando ou 
não luvas; 
 
• Após a retirada das luvas; 
 
• Entre contato com pacientes; 
 
• Entre tarefas e procedimentos num mesmo paciente, para impedir a contaminação cruzada de 
diferentes sítios. 
 
Observações: 
Trocar luvas entre tarefas e procedimentos no mesmo paciente, após contato com material que possa 
conter alta concentração de microorganismos; 
 
As luvas devem ser removidas imediatamente após o uso, antes de tocar artigos e superfícies do 
ambiente; 
 
Após o uso das luvas, lavar as mãos imediatamente. 
 
 
 

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS APÓS EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 
 
 
1. Quanto ao ferimento, lavar em água corrente e sabão ou soro fisiológico e após antissepsia 
com álcool a 70% ou PVPI; 
 
2. Comunicar à chefia imediata pelo setor. 
 
3. Passar em consulta médica e abrir Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT); 
 
4. Coletar exames necessários do profissional e paciente fonte; 
 
5. Iniciar profilaxia se necessário, conforme orientação médica; 
 
6. A chefia imediata deve fazer um relato do acidente por escrito e encaminhar para a 
coordenação de enfermagem e CCIH. 
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7. A chefia imediata devera também preencher a ficha SINAN referente ao acidente com 
exposição a material biológico. 
 
 
 

NORMAS DE ISOLAMENTO 
 

As normas devem ser seguidas de acordo as placas de identificação de isolamento padronizado pela 
ANVISA. 
 
 
Precauções padrão 
 
Devem ser aplicadas a todos os pacientes do hospital, independente de seu diagnóstico ou presumível 
status de infecção. 
 
Precauções Aéreas 
 

➢ Precauções com Aerossóis 
 
São aplicáveis para pacientes com diagnóstico ou suspeitos de infecção por microrganismos 
transmitidos por aerossóis (partículas igual ou menor que 5 µm) evaporadas contendo microrganismos 
que permanecem em suspensão no ar e que podem ser amplamente dispersas pelas correntes de ar, 
dentro de um quarto ou por longas distâncias. 
 
Usar dispositivos de precauções padrão + Precaução por aerossol 
 
Exemplo de Doenças que requerem precauções Aéreas: Tuberculose 
 

➢ Precauções com Gotículas 
  
São aplicáveis ao paciente com diagnóstico ou suspeito de estar infectado com microorganismos 
transmitidos por gotículas, (partículas maiores que 5 µm de tamanho) que podem ser geradas pelo 
paciente durante tosse, espirro, fala ou durante a execução de procedimentos. 
 
Usar precauções padrão + precaução por gotículas 
 
Exemplos de doenças que requerem precauções com gotículas: Meningite 
  
Precauções com Contato 
 
Aplicáveis a pacientes diagnosticados ou suspeitos de estarem infectados ou colonizados com 
microorganismos epidemiológicamente importantes, que podem ser transmitidos por contato direto 
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com pacientes ou contato indireto com superfícies do meio ambiente ou material que entrou em 
contato com o paciente. 
 
Usar precauções padrão + precaução de contato. 
 
 

Orientação para descarte de Lixo Contaminado e Comum 
 

 
Lixo Branco: Grupo A (Lixo Contaminado) 
 
Define-se lixo contaminado todo material infectado com sangue, secreções, fezes e urina. O contado 
com esses podem expor os profissionais expostos a riscos de contaminação. 
 
Lixo Preto - Grupo D (Lixo comum) 
 
Define-se lixo comum todo material não infectante como papeis administrativos, papel toalha, caixas 
papelão, embalagens. O contato com esses materiais não causa riscos ao profissional. 
 
Quais os materiais que devem descartados no lixo preto não infectado? 
 

• Papeis Administrativos 

• Papel Toalha 

• Embalagens plásticas 

• Embalagens de seringas, agulhas e soros. 
 
 
Quais os Materiais a serem descartados no Lixo Branco Infectado 
 

• Equipos de infusão:  Macro, Micro, Bomba, Dieta; 

• Seringas sem Agulha; 

• Gazes; 

• Compressas; 

• Algodão; 

• Frasco de Soro; 

• Fraldas; 

• Bolsas de sangue 

• Cateteres: Nasal, Nasogástrico (pré e pós-pilórico) e Vesical (alivio e demora); 

• Bolsas coletoras 

• Tubos endotraqueais 

• Luvas. 

• Etc. 
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Caixa de perfuro cortante Grupo E (Descarpack®) 
 
Deve ser utilizada para descarte de materiais pérfurocortantes: 

• Agulhas; 

• Agulhas com seringas; 

• Vidros; 

• Tubos de coleta de sangue; 

• Cateteres agulhados; 

• etc. 
 
Observação: A caixa de material perfurocortante deve ser substituída sempre que sua capacidade 
máxima (Linha de Segurança) for atingida. 
 
O fechamento da Caixa deve ser feito com fita adesiva, identificada com a data e o setor responsável. 
 
Consequências de Descarte em Lixo Impróprio 
 

• Acidente com Material Biológico; 

• Exposição a Doenças Infectocontagiosa; 

• Excesso de gastos; 

• Danos ao meio ambiente. 

 
 

 
 

 UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

Assunto: Aferição de Sinais Vitais POP: 00002/2019 

Agentes: Equipe de Enfermagem Data de Emissão: 

05/2019 

Objetivo: Padronizar normas e rotinas de trabalho a fim de evitar erros de processos. 
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AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS 

 

Aferição de Sinais Vitais no setor de ALOJAMENTO CONJUNTO: 

PUERPERA: 06/06 horas, contemplando: Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Spo2 e Temperatura. 

NEONATOS: 06/06 horas, Contemplando: Frequência Cardíaca, Spo2 e Temperatura. (No caso de neonatos 

com dificuldade na amamentação ou hipoatividade, deve-se ser aferido, também, o teste hemoglicemico 

(H.G.T.)). 

 

Aferição dos Sinais Vitais no BERÇARIO: 

NEONATO: 02/02 horas, contemplando: Frequência Cardíaca, Spo2, Temperatura e H.G.T. (S/N). 

 

Aferição dos Sinais Vitais no setor de INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA: 

Pacientes com estabilidade clínica: 06/06 horas, contemplando: Frequência Cardíaca, Spo2 e temperatura. 

 

Aferição dos Sinais Vitais no setor de INTERNAÇÃO ADULTO: 

Pacientes com estabilidade clínica: 06/06 horas, contemplando: Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, 

Spo2 e Temperatura. HGT e Frequência Respiratória, em pacientes diabéticos e dispneicos.    

 

Aferição dos Sinais Vitais na UNIDADE DE TERAPIA SEMI-INTENSIVA: 

Pacientes estáveis: 02/02 horas, contemplando: Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Spo2 e 

Temperatura. HGT e Frequência Respiratória, em pacientes diabéticos e dispneicos. 

Pacientes Críticos: 01/01 horas, contemplando: Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Spo2, Temperatura. 

HGT e Frequência Respiratória, em pacientes dispneicos. 

Notas: 

A abreviação do conceito SINAIS VITAIS, será considerada com o termo: SSVV. 

A anotação de enfermagem deve ser feita paulatinamente, evitando o registro de toda a assistência 

prestada durante o plantão em apenas um único período. 

Deve ser realizada, na ficha de anotação de enfermagem, a presença ou ausência da evacuação ou micção 

do paciente, o uso de oxigenioterapia e a quantidade de líquidos infundidos. 
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Toda alteração deve ser comunicada ao enfermeiro e registrada na folha de anotação. 

As anotações devem ser feitas com letra legível e checada no final de cada horário, contemplando o nome 

completo, atividade profissional e número do registro no conselho. 
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Manual de Normas e Rotinas  
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ACOMPANHANTE 
 
Observação 
 
Excepcionalmente é permitido 1 (um) acompanhante (masculino ou feminino, de 
acordo com o sexo do paciente), exceto menores de 17 anos, 11 meses e 29 dias 
(conforme Estatuto da Criança e do Adolescente–ECA) ou pacientes com  idade igual  
ou superior a 60 anos ou portadores de necessidades especiais. Nesses casos 
(conforme Estatuto do Idoso), é autorizado 1 (um) acompanhante 24h/dia em cadeira 
e deverá ser do mesmo sexo do paciente. 
 
 
Obs.: Os acompanhantes deverão ser maiores de  18anos, ter condições físicas e 
emocionais equilibradas, não ser gestante. Nos casos de crianças de até 12 anos 
incompletos ou adolescentes entre  12 e  18 anos, será permitida a permanência em 
tempo integral de um acompanhante desde que seja um dos pais e/ou responsável(em  
conformidade aos Arts.2 e12 do ECA). Além de ser obrigatório o acompanhante em 
casos de portadores de necessidades especiais. 
 
ATENÇÃO 
 
Abandono de Paciente 
 
Tanto na unidade ou na observação envolvendo pacientes menos de 17 anos ,11 meses e 
29 dias ou  
pacientes com idade igual ou superior a 60, anos (idoso) ou portador de necessidades 
especiais é indispensável a permanência de um acompanhante. Caso contrário a unidade 
estará autorizado a comunicar o fato aos órgãos responsáveis. 
 
Em casos de dúvida o Serviço Social poderá auxiliá-lo. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
HORÁRIO DE VISITA DOS PEQUENINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensando no bem-estar físico e emocional da criança que estará em casa e na 
expectativa de conhecer seu irmãozinho(a) ou ente querido que está internado é que 
criamos esse diferencial. 
 
A criança poderá entrar em horário estabelecido, desde que os pais ou responsáveis 
assinem um termo de compromisso, no qual se responsabilizam pela entrada da 
criança na unidade. 
 
Obs.: crianças doentes (febre, gripe ou qualquer outra doença infecto-contagiosa) não 
deverão frequentar o ambiente hospitalar, evitando, dessa forma, problemas para o 
bebê e para elas próprias. 
 
 
 
Lembretes básicos durante uma visita hospitalar aos clientes 
 
 
Seja breve (o paciente precisa de descanso e silêncio para uma rápida recuperação); 
•Uma pessoa por vez e com crachá afixado de modo visível na roupa; 
•Pessoas debilitadas (doentes) não devem frequentar o ambiente hospitalar; 
•É importante lembrar que o ambiente hospitalar é diferente dos outros, pois trata 
de pessoas doentes ou que precisam de cuidados.  
 
Portanto, é essencial que os pais ou familiares se responsabilizem por cuidar das 
crianças menores de 12 anos que circularem aqui. Não é recomendada a longa 
permanência delas. 
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Informações Gerais 
 
NORMAS HOSPITALARES 
 
Alimentação: não é permitido trazer alimentos de fora ou levar produtos da lanchonete 
aos pacientes, pois pode prejudicar exames ou seu tratamento. 
 
Aposentos: não é permitido ao acompanhante e ao visitante deitar-se na cama ao lado ou 
ainda sentar-se na cama do paciente (exceto nas acomodações Apartamentos). Lembre-
se: você pode contaminar os aposentos já higienizados. Pernoitar somente um 
acompanhante. 
 
Comunicação: essas normas deverão ser transmitidas aos demais acompanhantes que 
estejam auxiliando no revezamento de cuidados ao paciente. 
 
Crachá de identificação: o uso do crachá é obrigatório para visitantes e acompanhantes 
enquanto permanecem nas dependências do Hospital. Ao retirar-se do quarto, o 
acompanhante deverá comunicar à enfermagem e à recepção, devolvendo o crachá. 
 
Equipamentos Eletrônicos: solicitamos que quando utilizar equipamentos eletrônicos 
não perturbe o paciente ao seu lado. 
 
Fumantes: o fumo é proibido em ambiente hospitalar, tanto nos quartos como em 
qualquer dependência da Unidade, conforme Lei Federal 294/96,art.2.Lei Estadual nº 
13541 de 07/05/2009. 
Lei Estadual nº 13541 de 07/05/2009 
Fica proibido o consumo de cigarro ou qualquer derivado do tabaco em ambientes de uso 
coletivo, públicos ou privados, total ou parcialmente fechados em qualquer um dos 
lados por parede ou divisória, mesmo que provisórios, no Estado de São Paulo. 
 
Ligações telefônicas: acompanhantes e pacientes só poderão fazer ligações externas se elas 
forem a cobrar. Seja breve em suas ligações. 
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INFORMAÇOES GERAIS 

NORMAS HOSPITALARES 
 
 
Pertences Pessoais: nos termos de legislação civil vigente, a unidade não se 
responsabiliza em relação a documentos e pertences pessoais dos 
pacientes/acompanhantes que permanecem no apartamento/quarto durante a 
internação. O responsável pelo paciente e/ou familiar deverá adotar medidas 
necessárias e tomar os devidos cuidados, lembrando que o Pronto Atendimento não 
dispõe de cofres ou compartimentos para guardar pertences. 
 
•Plantas: flores. 
 
•Regras: Informamos que é permitido entrar no Hospital com plantas e todo paciente, 
acompanhante e visitante deverão obedecer às regras do Hospital. 
  
Tom de voz: pedimos cuidado com o tom de voz nas dependências da Unidade 
evitando desconforto aos pacientes. 
 
•Trajes: Solicitamos que os visitantes e acompanhantes venham trajados adequadamente, 
evitando o uso de shorts, camisetas sem mangas, chinelos e roupas de banho. 
 
TV: pedimos cuidado e colaboração quanto ao volume da televisão, 
 
Principalmente nos quartos coletivos afim de evitar desconforto e/ou problemas com 
outro paciente internado no mesmo quarto. O controle remoto deverá ficar no quarto 
no momento da alta do paciente (de preferência deixar na mesinha ao lado da cama). 
 
Visita Religiosa: os pacientes poderão receber visitas religiosas, desde que comunique o 
Serviço Social da Unidade. 
 
 

Lembre-se: todas as informações adquiridas no ambiente hospitalar devem ser 

mantidas em sigilo, preservando assim, a ética profissional e pessoal. 
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Informações Gerais 
 
 
 
OUVIDORIA 
 
A OUVIDORIA é um canal de comunicação de Segunda instância, que trabalha na busca de 
soluções para as manifestações apresentadas, transformando-as em aprimoramento dos 
processos internos e melhoria nos serviços prestados. 
 
Como não substitui a atuação dos canais padrões de, antes de recorrer à Ouvidoria é 
importante que já tenha buscado resolução no setor específico.       Havendo dúvida 
sobre qual setor recorrer, xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Local de atuação das atividades: a atividade é exercida em sala localizada na sede 
administrativa. 
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Informações Gerais 
 
 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 
 
 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
A pesquisa de satisfação e a melhor forma de sabermos se os objetivos da sua empresa 
estão sendo alcançados. O espaço físico e adequado? Foram bem atendidos? Os clientes 
gostam disso? 
A melhor forma de obter essas respostas é recebendo um feedback direto dos seus 
clientes. 
Ao aferir a pesquisa de satisfação do cliente, é possível encontrar os pontos de melhorias 
necessárias devolvendo o feedback aos clientes insatisfeitos. Desta forma pode-se 
aumentar a fidelidade do cliente e ir em busca de novos desafios que ofereçam maior 
qualidade no serviço prestado. 
 
COMO É APLICADO 
 
No geral a pesquisa de satisfação do cliente é aplicada na forma de questionário 
impresso, disponível na recepção e/ou sala de espera do local de atendimento, no qual 
após o preenchimento o cliente deposita o impresso em uma caixa apropriada, para 
aferição adequada, além de ser disponibilizando um link a ser criado pela empresa, para 
que o usuário do serviço de saúde possa expressar sua opinião referente sobre o 
atendimento recebido. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
MODELOS IMPRESSOS - PSAC - PESQUISA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 
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PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 
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Protocolo de Classificação de Risco de Manchester 

 

O Manchester classifica, após uma triagem baseada nos sintomas, os doentes por cores, 

que representam o grau de gravidade e o tempo de espera recomendado para 

atendimento. Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha, 

atendimento imediato; os casos muito urgentes recebem a cor laranja, com um tempo de 

espera recomendado de dez minutos; os casos urgentes, com a cor amarela, têm um tempo 

de espera recomendado de 60 minutos. Os doentes que recebem a cor verde e azul são 

casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos no 

espaço de duas e quatro horas. 

 

O programa recebeu este nome porque foi aplicado pela primeira vez em 1997 na cidade 

britânica de Manchester. Esta triagem foi rapidamente implementada em vários hospitais 

do Reino Unido. Em Portugal, são poucos os hospitais que ainda não utilizam este sistema, 

que já está sendo empregado em outros países da Europa, como Espanha, Holanda, 

Alemanha e Suécia. 

 

Classificação de Risco é realizada com base em protocolo adotado pela instituição de saúde, 

normalmente representado por cores que indicam a prioridade clínica de cada paciente. 

Para tanto, algumas condições e parâmetros clínicos devem ser verificados. 

 

 

A classificação de risco deve ser executada por um profissional de nível superior, que 

geralmente é o enfermeiro que tenha uma boa capacidade de comunicação, agilidade, ética 

e um bom conhecimento clínico. 
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O paciente que chega à unidade é atendido prontamente pelo enfermeiro, que fará uma 

breve avaliação do quadro clínico do paciente utilizando o protocolo de Manchester, depois 

encaminha o mesmo para o local de atendimento. A classificação é feita a partir das queixas, 

sinais, sintomas, sinais vitais, saturação de O2, escala de dor, glicemia entre outros. Após 

essa avaliação os pacientes são identificados com pulseiras de cores correspondentes a um 

dos seis níveis estabelecido pelo sistema. 

 

A cor vermelha (emergente) tem atendimento imediato; a laranja (muito urgente) prevê 

atendimento em dez minutos; o amarelo (urgente), 60 minutos; o verde (pouco urgente), 

120 minutos; e o azul (não urgente), 240 minutos. 

 

PROTOCOLO CLINICO PARA ABORDAGEM AO PACIENTE QUE CHEGA INCONSCIENTE 

 

IDENTIFICANDO A PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA  

 

Trata-se de todo paciente inconsciente e não responsivo aos estímulos aplicados pelo 

examinador, e em quem não se identifica movimentos respiratórios ou pulsos centrais 

palpáveis (carotídeo ou femoral). Quando tal evento advém até três horas do início dos 

sintomas em um paciente  

 

 

previamente hígido ou cardiopata clinicamente compensado, vamos denominá-lo MORTE 

SÚBITA, uma denominação, contudo, que não lhe confere irreversibilidade. 

 

O PACIENTE COM RISCO POTENCIAL DE PCR  
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Há um risco aumentado de evolução para PCR naqueles pacientes com alteração do 

funcionamento dos sistemas e aparelhos orgânicos considerados essenciais à manutenção 

da vida, identificado através de uma semiótica simplificada, como análise do sensório e dos 

sinais vitais - SSVV (Pressão arterial, frequência de pulso ou frequência cardíaca, 

temperatura axilar e frequência respiratória). A esses pacientes poderemos dar a 

denominação de GRAVE, quando o comprometimento do estado sensorial ou dos SSVV for 

relativa ou absolutamente relevante, relacionada à condição clínica pré-existente.   

 

ABORDAGEM INICIAL   

   

 

Segurança e uso de E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual).   

 A partir do momento que há alguma intercorrência na enfermaria / setor de observação 

ou chegada de um paciente a sala de emergência / reanimação, mister é dar a devida 

importância à segurança e proteção individuais e da equipe, resguardando a si e a todos de 

possíveis acidentes ocupacionais ou constrangimentos perante os circunstantes. Usar luvas, 

gorros, capotes e máscaras descartáveis, principalmente quando houver o risco potencial 

de contato com secreções orgânicas ou a suspeita de enfermidades passíveis de  

 

 

contágio. A segurança da cena, na presença de animosidades exaltadas, por intermédio de 

acompanhantes ou desconhecidos, deve ser resguardada pela equipe de segurança da 

instituição a fim de promover um atendimento organizado e eficiente. 

 

Abordagem do prontuário médico ou prescrição.  
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 Quando disponíveis, o prontuário médico ou prescrição podem ser de grande utilidade para 

a suspeição diagnóstica hipotética do motivo da intercorrência clínica apresentada, 

fornecendo dados da identificação, exame clínico, medicações em uso, exames 

complementares e diagnósticos prévios. 

 

Acesso ao paciente.  

 

O paciente pode apresentar-se, de TRÊS maneiras:  

 

CONSCIENTE e RESPONSIVO, INCONSCIENTE e RESPONSIVO, INCONSCIENTE e 

IRRESPONSIVO. 

 

 

CONSCIENTE e RESPONSIVO.  

 

Neste caso, o paciente espontaneamente manifesta suas queixas e para definir a gravidade 

você avalia os SSVV. Encontrando estes parâmetros estáveis, procure acalmar paciente, 

acompanhantes e equipe, pois o imediatismo da conduta não trará benefícios adicionais. 

Caso o paciente mostre sinais de comprometimento hemodinâmico ou respiratório, a 

conduta será a de acionar os recursos básicos do atendimento de um paciente 

potencialmente grave, tais  

 

 

como elevar a cabeceira do leito, acionar equipe para possíveis procedimentos de 

sondagem SNG / SVD, dispor aspiração à vácuo, acesso intra-venoso (IV) para medicações, 
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monitorização cardíaca, oximetria de pulso, capnografia e até material para manejo 

invasivo de vias aéreas. Tais condutas, quando antecipadas, promoverão uma maior 

agilidade e organização ao trabalho da equipe.  O paciente dispnéico deverá inicialmente 

ser conduzido com recursos simples de rápida execução (descritos nas tabelas 1 e 2), 

evitando-se postergar a intubação oro-traqueal ou ventilação com pressão positiva quando 

indicados ou proceder o cateter nasal para  

paciente com respiração bucal. 

 

INCONSCIENTE e RESPONSIVO.  

 

Essa situação incorre em maior risco presumível que a anterior. O paciente não manifesta 

queixas espontâneas e você precisa estimulá-lo verbalmente ou até com estímulos táteis e 

dolorosos, para mais adiante chegar à conclusão que possa ter ocorrido desde uma síncope, 

caso o paciente recupere em completo o conteúdo da consciência até um 

comprometimento neurológico sério, se a resposta advém  

 

inadequada.  Salutar ter a noção do nível de orientação e do estado de consciência prévios 

quer seja através de informações do prontuário quer seja por informações dos 

circunstantes. Assim será possível definir se os défices pré-existiam. A RESPOSTA que se 

procura obter pode ser verbal ou motora. Categorize como GRAVE e acione conduta MOVE 

(Monitor – O2 – Veia – Exames) ou REMOVE, deslocando o paciente para a sala de 

reanimação ou setor competente para tratar o agravo em questão. Trate o sensório como 

o quinto sinal vital. 

 

INCONSCIENTE e IRRESPONSIVO.   
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O primeiro e indispensável critério para o diagnóstico da Parada Cárdio-Respiratória (PCR) 

é a perda de consciência concomitante a ausência de resposta aos chamados e estímulos 

aplicados sobre o paciente, quer seja pelos chamados e leves batidas em seu ombro, quer 

seja por um estímulo tátil ou doloroso mais vigoroso. Acontecendo este agravo, 

classificamos o paciente como INCONSCIENTE E IRRESPONSIVO e a tomada de conduta a 

partir de então será CHAMAR POR AJUDA / DESFIBRILADOR/ CARRO DE EMERGÊNCIA/ 

EQUIPE e INICIAR O ABCD 1º. 

 

Particularidade número 1:  

Caso o atendente esteja sozinho, a PCR seja evidenciada e o DESFIBRILADOR encontre-se a 

menos de 4-5 minutos do paciente, pode-se proceder com a aplicação das pás sobre seu 

tórax para analisar o ritmo e chocar se indicado.  

 

Particularidade número 2:  

Caso o atendente esteja sozinho, a PCR seja evidenciada ou não e o DESFIBRILADOR 

encontre-se a mais de 4-5 minutos do paciente, aplique a DECISÃO TICAS, que será a de 

CHAMAR RÁPIDO (“Call fast”), mas reanimando primeiro por 2 minutos, ou NÃO-TICAS, que 

será a decisão de CHAMAR PRIMEIRO (“Call first”), efetuando RCPC subsequentemente. 

TICAS significa Trauma, Intoxicação, Criança, quase-Afogamento e Sufocação. Trata-se de 

causas de comprometimento de via – aérea ou hipoxêmicas, que geralmente levam à PCR 

por ritmos não chocáveis, em que a RCPC será crucial para o retorno das funções vitais. 

NÃO-TICAS são, em geral, causas cardiogênicas de PCR, por ritmos chocáveis, nos quais a 

desfibrilação terá o impacto positivo no prognóstico, pela chance de reverter o ritmo 

eletrofisiológico para sinusal.  

 

Particularidade número 3:  
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Não há PCR com hipertonia, ao contrário, sempre haverá flacidez global, excetuando 

deformidades musculares prévias devido neuro ou miopatias OU em um momento 

avançado de rigidez cadavérica. 

 

A ABORDAGEM ABCD PRIMÁRIO – O SUPORTE BÁSICO DE VIDA  

 

 (A) ABERTURA DE VIAS AÉREAS.   

 

Inclinação da cabeça e elevação do mento (“Head-tilt and Chin-lift”).   

A necessidade da abertura de vias aéreas do paciente se baseia no princípio básico de que 

todo paciente INCONSCIENTE e IRRESPONSIVO possui a via aérea obstruída. Este princípio 

é justificado pela flacidez muscular que acompanha obrigatoriamente toda e qualquer 

vítima de PCR, havendo nele a queda da base da língua sobre o retrofaringe obstruindo a 

glote. O procedimento consiste em executar a extensão cervical cuidadosa com uma das 

mãos do atendente na fronte e a outra na região mentoniana do paciente, ocasionando a 

inclinação da cabeça (“Head tilt”) e elevação do mento (“Chin lift”). Através desta manobra 

é possível liberar o fluxo de ar através da via aérea com o reposicionamento da base da 

língua. Sugere-se que seja evitada na suspeita ou certeza de trauma, a fim de proteger a 

coluna cervical, desde que não se comprometa a permeabilidade da via aérea, que, ainda 

assim, é prioritária. 

 

Tração da Mandíbula (“Jaw trust”).   

 

Quando houver suspeita de trauma ou quando esta se confirmar, o procedimento padrão 

indicado para manejar a via aérea do paciente é a tração da mandíbula. É a alternativa para 

minimizar danos para o lesado medular. Consiste em tracionar a mandíbula através do seu 

ângulo, apoiando ambos os polegares na região malar ou zigomático (fig.3). Contudo, se tal 
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manobra não resultar em sucesso para a manutenção da permeabilidade da via aérea, 

pode-se executar a anterior, para manutenção da vida, ainda que possa determinar lesão 

neurológica.  Nunca esquecer da estabilização manual da cabeça e dos materiais do tipo 

colete cervical, protetores laterais e tirantes fixadores. 

 

Remoção de corpos estranhos e líquidos da cavidade oral   

 

Para eventual possibilidade de um corpo estranho sólido (alimento, prótese dentária) visível 

em cavidade oral, procede-se com a imediata remoção do material, com o devido cuidado 

de não deslocá-lo para porções mais inferiores da via aérea. Por esse mesmo motivo, não 

se recomenda mais a exploração digital às cegas, ou seja, a retirada daquele conteúdo sem 

a visibilização prévia. Na situação de ventilar o paciente com máscara – valva – ambu, há 

benefício em manter a prótese dentária, quando total, para facilitar a boa adaptação da 

máscara na face do paciente. Caso seja secreção, sangue ou outra substância líquida a causa 

da obstrução, pode-se fazer a rotação lateral da cabeça, o giro em bloco da cabeça com o 

tronco (na suspeita ou confirmação de trauma) e, principalmente, o uso de sondas suctoras 

através de frascos e sistemas a vácuo como o aspirador. O uso da sonda orotraqueal 

(Guedel) poderá facilitar aspiração de líquidos e manter vias aéreas pérvias desde que de 

tamanho adequado (mede-se da comissura labial ao lóbulo da orelha). 

 

 (B) “BREATHING” / BOA VENTILAÇÃO.   

 

 (B) VER – OUVIR – SENTIR.    

 

Após os poucos segundos necessários para avaliar e tratar a via aérea, procede-se com 

outro rápido instrumento de avaliação: o VER – OUVIR – SENTIR. É através dele que se 

evidencia através da inspeção dos movimentos torácicos, se presentes e simétricos, da 

audição e percepção da expiração do paciente por meio do aproximar da face e orelha do 
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examinador à face e boca do paciente, ainda em posição de abertura de vias aéreas. Na 

hipótese de o paciente apresentar movimentos respiratórios completos (inspiração e 

expiração), determina-se que ele não está em PCR, nem em parada respiratória. Trata-se 

de um paciente em possível coma por causas variáveis a se esclarecer (neurológica, 

metabólica,  

 

endócrina, eletrolítica, tóxicos, p.e.), devendo ter a garantia de um acesso invasivo de via 

aérea, após ser descartada a pronta reversibilidade do rebaixamento do sensório, mediante 

a repercussão neurológica, respiratória e hemodinâmica presentes, individualizando 

sempre a decisão. Se o paciente apresenta padrão ventilatório tipo “gasping” ou “peixe fora 

d’água”, você VERÁ, mas não OUVIRÁ nem SENTIRÁ e este não deve ser considerado sinal 

vital, de ventilação ou de circulação. Trata-se de um reflexo de tronco cerebral, sem 

eficiência para a oxigenação do paciente. A outra possibilidade determinante para a 

avaliação é a ausência da ventilação, quando se definirá, como no caso do “gasping”, de 

pelo menos, parada respiratória. Há uma tendência atual para a realização do chamado 

“Hands only”, quando se tem uma forte hipótese de que a causa da PCR não tenha sido 

hipóxia, de não se executar as ventilações, mas sim compressões torácicas contínuas. Ainda 

não é uma diretriz, mas já se encara como uma forte tendência. 

 

 (B) 02 (DUAS) ventilações de resgate.  

 

Devem ser aplicadas pelo atendente, mantendo a extensão cervical, com o cuidado de 

utilizar um dispositivo de barreira tipo lenço facial, máscara facial de bolso ou, 

primordialmente, o complexo máscara facial – valva unidirecional – bolsa auto-inflável, 

conhecido em nosso meio como MÁSCARA – VALVA – AMBU. A técnica ideal para acoplar a 

máscara à face do paciente é a técnica “E-C”. Consiste em posicionar 1º e 2º quirodáctilos 

das duas mãos em “C” sobre a máscara, comprimindo-a contra a sua face e os 3º, 4º e 5º 

dedos, também das duas mãos, compondo um “E”, comprimindo ao longo da extensão 

inferior da mandíbula, com o cuidado de manter a cabeça em extensão e, 

consequentemente, via aérea superior pérvia. Um segundo atendente procede com a 
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insuflação do AMBU, ocasionando a VPP – ventilação com pressão positiva. Caso não seja 

possível a presença de um segundo atendente para ajudar nessa manipulação, pode-se 

fazer a técnica de “E-C” com uma mão e usar a outra para comprimir o AMBU. Claro que 

nesta última situação há perda da qualidade no procedimento. 

 

Sempre que possível, utilizar o RESERVATÓRIO de O2, para ofertar a maior FiO2 – Fração 

inspirada de O2 possível. Este dispositivo se acopla ao AMBU e possibilita o enriquecimento 

do ar exalado com O2, subindo FiO2 até valores próximos de 100%.  

 

Caso não se observe expansão torácica ou simetria na expansão, cogitam-se algumas 

hipóteses:  

 

1º - técnica inadequada (cabeça e pescoço em posição neutra, acoplamento ineficiente da 

máscara com fuga aérea, p.e.);  

 

2º - material inadequado (valva ineficiente ou fuga de ar na máscara – valva – ambu);  

 

3º - presença de corpo estranho ou pneumotórax. Portanto, passo a passo, cada uma destas 

deverá ser excluída e solucionada para se passar para o próximo passo do atendimento, 

pois a patência das vias aéreas e a boa ventilação são pré-requisitos básicos para a 

oxigenação do sangue do paciente, desmotivando qualquer sucesso posterior caso não 

resolvidos. 

 

 (C) COMPRESSÕES TORÁCICAS RÁPIDAS E VIGOROSAS  
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Checagem do pulso.  

 

A avaliação do pulso deve ser rápida (5 a 10 segundos) e em artérias centrais de fácil acesso, 

tipo artérias femorais e, preferencialmente, carótidas, utilizando-se o 2º e o 3º dedo do 

examinador na artéria ipsilateral ao lado que se examina. Caso não seja palpável ou então 

duvidoso, na ausência dos sinais de circulação (movimentos espontâneos, tosse, p.e.), o 

diagnóstico será de PCR. A ausência de pulso palpável em grandes artérias é o primeiro sinal 

do comprometimento cardíaco que define a PCR. 

 

Caso o pulso seja palpável e ainda assim, o paciente não tenha movimentos respiratórios 

espontâneos e eficientes, chegamos à conclusão que se trata de uma PARADA 

RESPIRATÓRIA e proceder-se-á VPP através de máscara facial em um ritmo de uma 

insuflação a cada 5 – 6 segundos, providenciando uma frequência respiratória de 10 – 12 

irpm. 

 

Compressão torácica para “massagem cardíaca”  

 

Neste tópico encontramos algumas das principais e mais recentes mudanças no 

atendimento à parada cardíaca, todas visando uma melhor qualidade da reanimação 

quanto à manutenção de pressão de perfusão cerebral e coronariana suficientes para uma 

melhor viabilidade neurológica e miocárdica, minimizando-lhes a hipóxia tecidual. 

 

Com as mãos espalmadas no centro estimado do tórax ou cerca de 2 a 3 centímetros acima 

do processo xifoide, braços alinhados, dedos entrelaçados e cotovelos sempre estendidos 

(em 90 graus com o tórax), iniciam-se, a partir do diagnóstico de PCR, as compressões 

torácicas vigorosas (“push hard”) a ponto de deprimir em 4 a 5 centímetros a caixa torácica. 

Necessário usar o peso do próprio tronco, para evitar fadiga do atendente e estabilizar a 

força para compressão, além de usar a região tênar e hipotênar das mãos. A superfície em 
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que o paciente se encontra deve ser plana e rígida para a efetividade da manobra, podendo 

fazer o uso de uma placa de reanimação sob o tórax do paciente, posicionada sob os lençóis, 

na ocasião que ele estiver em um leito. O tórax deverá retornar a posição inicial após cada 

compressão. Os movimentos merecem ser ritmados e rápidos, contados em voz alta em 

uma frequência de 100 por minuto, alternando com as insuflações torácicas em uma 

relação fixa para o adulto de 30 compressões para 2 ventilações, durando 2 minutos ou 5 

ciclos, cada sequência, enquanto o controle de via aérea for não invasivo. As compressões 

deverão ser minimamente interrompidas, por rápidos períodos (até 10 segundos), apenas 

ao término de cada sequência de 5 ciclos ou 2 minutos para avaliar pulso central e ritmo 

cardíaco no monitor. Serão interrompidas por maior período na hipótese do retorno do 

pulso, da constatação de óbito, acesso invasivo de via aérea e na aplicação de terapia 

elétrica. Sempre permitir o “recoil”, ou seja, o retorno da caixa torácica à sua configuração 

anatômica original, a fim de permitir o enchimento ventricular. 

 

(D) CONSIDERAR DESFIBRILAÇÃO  

 

Monitorização do ritmo cardíaco  

 

Ritmos Chocáveis (FV / TV sem pulso)  

 

A fibrilação ventricular (FV) e a taquicardia ventricular sem pulso (TV sem pulso) são 

caracterizados no monitor como ritmos grosseiros (QRS largo) e, no caso da FV, de 

configuração bizarra, como representado nas figuras 7 e 8. São os ritmos chocáveis de PCR, 

tendo indicação precisa e absoluta de cardioversão elétrica não sincronizada (desfibrilação) 

através do tórax. Segundo as últimas diretrizes (AHA 2005), não se indica a seleção do botão 

SYNC (para sincronizar o choque) também para a TV polimórfica mesmo quando o paciente 

não estiver em PCR. A justificativa é a de que o aparelho tem dificuldade em diferenciar a 

TV polimórfica do ritmo de FV, dada a similaridade eletrocardiográfica. Portanto, todos os 

ritmos chocáveis de PCR e a TV polimórfica instável, ainda que sem PCR, devem ser 
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DESFIBRILADOS (terapia elétrica não sincronizada), ao contrário do que acontece com as 

outras taquiarritmias instáveis, em que se aplica cardioversão elétrica sincronizada.  

 

As pás do desfibrilador deverão ser posicionadas no tórax anterior, uma em região do 

precórdio e a outra para-esternal superior direita, ou seja, infraclavicular. Visando a 

redução da impedância torácica que pode dissipar a energia elétrica aplicada, mister é 

comprimir aplicando uma força / peso de mais ou menos 13 Kg com as pás, além de usar o 

gel condutor entre as pás e o tórax do paciente. O choque será único por ciclo de RCPC e 

haverá um ritual de três passos, contudo, que deverá ser obedecido sempre, a fim de 

preservar a equipe de eventuais acidentes com a descarga elétrica. Deve ser dito em voz 

alta: “No UM eu estou afastado”, e então o médico examina se está seguro e sem tocar no 

paciente, “No DOIS vocês estão afastados”, e se observa os demais integrantes da equipe, 

incluindo o que estiver manuseando vias aéreas, “Nos TRÊS todos estão afastados”, quando 

se certifica mais uma vez a segurança de todos no cenário do atendimento. 

 

A terapia elétrica visa o retorno do ao ritmo sinusal ou a outro ritmo estável, passíveis de 

providenciar uma eletrofisiologia competente para uma contratilidade eficiente. Todavia, 

há uma grande dificuldade, pelo miocárdio, de se estabelecer uma boa mecânica contrátil 

ventricular pós-PCR, o que resultaria em uma ineficiente pressão de perfusão coronariana 

e persistência da parada (“Miocárdio atordoado” ou “Stone Heart Sindrome”). Para tanto, 

como recomendação das últimas diretrizes (AHA - 2005), providencia-se, imediatamente 

após cada choque, uma seqüência de 2 minutos ou cinco ciclos de reanimação, sem avaliar 

o ritmo de PCR no monitor logo após a descarga elétrica e sem avaliar o pulso, também. 

Apenas depois de terminado o ciclo de RCPC é que se avalia pulso central e ritmo no 

monitor, configurando a seqüência mnemônica: CHOQUE – REANIMA – CHECA. A carga a 

ser aplicada dependerá do desfibrilador disponível. Se monofásico, será de 360 joules, a 

maior disponível, e se for bifásico poderá ser de 120 a 200 joules. Algumas pás, 

particularmente dos desfibriladores monofásicos, apresentam a identificação “esterno” e 

“ápice” ou detalhe em preto e vermelho, ambos visando a sua correta posição no tórax do 

paciente. Caso seja o detalhe em preto e vermelho, consideremos o mneumônico “a fumaça 

está sobre o fogo”, denotando preto ser fumaça e vermelho, fogo, obviamente.  
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Segundo uma teoria proposta por Weisfeldt ML e Becker LB (JAMA, 2002), a PCR por FV/TV 

sem pulso tem três fases distintas: 1 – elétrica (0-5 min iniciais), em que a terapia 

desfibrilatória é crucial; 2 – hemodinâmica (5-15 min), em que a RCPC efetiva é a 

intervenção prioritária; 3 – metabólica (>15 min), onde preservar a estrutura e função 

neurológica pós-PCR com reestabelecimento da circulação espontânea através da 

hipotermia induzida é a medida mais aceitável.  

 

Ritmos não-chocáveis (AESP e Assistolia)  

 

Na hipótese de se identificar um ritmo organizado, seja com freqüência lenta (<60bpm), 

seja normal ou rápida (>60bpm ou > 100bpm), teremos um ritmo caracterizado como AESP 

(Atividade Elétrica sem Pulso). Para fins didáticos e práticos, AESP é qualquer ritmo que não 

seja FV, TV ou linha reta. Quando a freqüência deste for menor que 6 complexos QRS por 

minuto ou tivermos uma linha reta no monitor, teremos Assistolia. Para tanto, todavia, é 

necessário CONFIRMAR ASSISTOLIA através do PROTOCOLO DA LINHA RETA. Algumas 

vezes, acontece a desconexão de fios durante as manobras ou então há uma FV muito fina 

ou oculta, condições que justificam a necessidade do protocolo. São três medidas úteis para 

o diagnóstico: 1 – mude as derivações no monitor ou das pás, reposicionando-as; 2 – 

aumente o ganho ou sensibilidade do registro para além de “N”(2N, 4N...); 3 – Cheque os 

cabos, eletrodos ou aparelho. Se ainda assim, após essa análise, persistir a linha reta, então 

estaremos nos defrontando com o “ritmo” de pior prognóstico e por muitas vezes terminal, 

que é a assistolia.  

 

A não ser pelo detalhe da terapia farmacológica com Atropina indicada apenas em AESP 

lenta e assistolia, a conduta para os ritmos não chocáveis não difere entre si. Não há 

indicação de desfibrilação para ambos, pois o motivo da PCR, cardiogênico ou não, não é 

eletrofisiológico. Boa parte das condições que geraram AESP/Assistolia são de causa não-

cardíaca, mas que impossibilitam a efetividade do trabalho cardíaco (hipóxia e hipovolemia, 
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p.e.), outra parte ainda que de causa cardíaca, sem a arritmia que justifique ou por se tratar 

da evolução letal (TEP e IAM, p.e.). Para facilitar o raciocínio durante o atendimento, aplica-

se o PROTOCOLO 6H / 6T. É um artefato mneumônico capaz de guiar hipóteses durante o 

atendimento e, dentro do possível, tratá-los um a um, em seguida, como podemos ver no 

algoritmo do capítulo 2 (cuidados avançados).  

 

Logo em seguida temos o algoritmo que resume a tomada de decisões durante a etapa 

ABCD primário, contextualizando e simplificando o que fora exposto. 

 

PROTOCOLO CLINICO PARA ABORDAGEM DA CRIANÇA COM CRISE CONVULSIVA 

 

Conceito: 

 

As convulsões são contrações musculares, que se manifestam por movimentos rítmicos 

involuntários e anormais, acompanhados de alterações do tónus muscular, esfíncteres e do 

comportamento, como resultado de uma descarga eléctrica paroxística dos neurónios 

cerebrais. É um fenómeno frequente até aos 5 anos, sendo em mais de metade, convulsões 

febris, com um prognóstico tranquilizador. 

 

Diagnóstico (repousa sobre 3 pilares): 

 

1 - Interrogatório 

 Antecedentes (pessoais e familiares) 

 Fatores desencadeantes  

 Desenvolvimento psicomotor 
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2 - Descrição da crise 

 Febril ou não 

Tónica ou clónica 

Parcial ou generalizada 

Revolução ocular 

Hipersialorreia 

Duração →Crise prolongada ≥15min 

Frequência 

Déficit motor post-crise 

Tratamento anterior 

 

3 - Exame neurológico (importante descartar sinais de infecção do SNC) 

 

 

 Normal 

 Anormal 

Classificação das convulsões infantis 

 Convulsões neonatais (até 28d)* 

 Convulsões com febre* 

 Infecção do sistema nervoso central (meningite e paludismo) 
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 Convulsões febris 

 Convulsões sem febre 

 Epilepsia 

*Nesses casos, o mais importante é classificar como criança grave e transferir para o 

hospital 

Etiologia 

 Infecção 

 Traumatismo 

 Intoxicação 

 Privação de drogas 

 Metabólica 

Vascular 

 Tumor do SNC 

 Malformações congénitas 

 Outras 

 

Convulsões neonatais (até 28 dias de vida) 

 

Atenção às convulsões subtis (movimentos rotatórios dos globos oculares, clonais 

palpebrais, crises de cianose, movimentos mastigatórios, movimentos de pedalagem, boxe, 

apneia) 

 Hipóxia/anóxia (intrauterina ou perinatal) 
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 Isquemia cerebral 

 Hemorragia intracraniana 

 Infecção do sistema nervoso central 

 Metabólica (Hipoglicemia, Hipocalcemia, Deficiência de piridoxina) 

 Privação de drogas 

 Erros inatos de metabolismo 

 Anomalias estruturais do SNC 

 Transtornos hereditários 

 

Conduta / Tratamento 

 

 Manter as vias aéreas permeáveis (aspirar secreções, cânula orofaringe) 

 Decúbito lateral (exceto se existir traumatismo prévio) 

 O2 a 100%  

 Avaliar coloração, movimentos torácicos, FR, AP, FC, TA e perfusão periférica  

 Canalizar veia periférica com SG 5%  

 Corrigir a hipoglicemia se < 40mg/dl. Administrar SG10% 2ml/kg ev, seguido de SG 

5% com velocidade Infusão glucose (vig), de 5 mg/kg/min de manutenção  

 Corrigir hipocalcemia se Ca+ <7 mg/dl. Administrar Ca 10%, 1ml/kg ev  

 

 

mailto:contato@unisau.org.br


 

349 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br 

 

 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 Corrigir hipomagnesemia se Mg+ <1,5 mg/dl. Administrar Sulfato de magnésio a 50% 

0,1 a 0,2ml/Kg, IM ou EV lento. A dose pode ser repetida 12 a 24 h depois se necessário. 

 Fenobarbital 

 Ampola 200mg/2 ml, retirar 1 ml diluir em 9 ml de SF(1 ml = 10 mg) 

 Dose de impregnação -15 mg/kg ev, diluído em SF, durante 30 min, sob vigilância 

cardiorrespiratória. 

 Se não ceder, repetir Fenobarbital 10 mg/Kg ev. 

 Manutenção 3-5 mg/Kg/ dia em 2 doses 

 

Se não ceder transferir para Hospital 

 

• Difenilhidantoina (Fenitoína) →15 mg/kg ev lento, diluído em SF, em 20 minutos; 

depois 3 - 5 mg/kg/d 12/12h 

• Piridoxina ( se convulsão refratária) →50 a 100 mg ev 

 

Em caso de persistência e sob ventilação assistida: 

 

• Clonazepan 0,1 a 0,2 mg/kg ev (30 segundos). Depois, 

• infusão de 0,01-0,03 mg/kg/hora. Passar à via oral, dose única, quando controlada a 

convulsão. 

• Tiopental, 5 mg/Kg EV lento. Depois 2-4mg/Kg/hora 

Suspensão do tratamento 1 a 2 semanas após a última convulsão, na ausência de fatores 

de risco, com manutenção da vigilância por mais 1 semana 
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Na presença de fatores de risco, manter Fenobarbital por 3 meses e suspender o 

tratamento, na ausência de convulsões e EEG sem alterações. 

 

Convulsões em lactentes e crianças 

• o Febril: Sepsis, Infecção SNC 

•  Alterações hidroeletrolíticas 

•  Traumatismo Crânio-encefálico (TCE) 

•  Neurocistecercose 

•  Intoxicações (aminofilina, salicilatos e álcool) 

• Tumores do SNC 

• Epilepsia 

 

Convulsões em adolescentes 

Níveis baixos de anticonvulsivantes 

TCE 

Neurocistecercose 

Epilepsia 

Intoxicações (álcool e drogas) 

mailto:contato@unisau.org.br


 

351 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br 

 

 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

 

Convulsões Febris 

Constituem a maior parte das convulsões ocasionais. Trata-se de um diagnóstico de 

exclusão, após descartar se de imediato, infecção do sistema nervoso central (a punção 

lombar é obrigatória). 

Podem ser: 

 

Simples 

- 1 a 5 anos 

- duração < 10 min. 

- tónico-clónica generalizada 

- sem deficit post-crítco 

- sem antecedentes neurológicos 

- exame neurológico normal Complicadas 

- antes de 1 ano 

- duração ≥ 10 min 

- hemicorporais direitas ou esquerdas 

- déficit post-crítico 

- com antecedentes neurológicos 

- exame neurológico anormal 

 

Tratamento : 
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 Manter as vias aéreas permeáveis (aspirar secreções, cânula orofaringe)

 Decúbito lateral 

 O2 a 100% 

 Avaliar coloração, movimentos torácicos, FR, AP,FC, TA e perfusão periférica 

 Canalizar veia periférica com SG 5% 

 Paracetamol 15 a 20 mg/kg, via oral ou via retal 

 Diazepam 0,3 mg/kg/dose, sob a forma de enema ou ev, nas crises que duram mais 

de 10 minutos. 

 Repetir 5 minutos depois, até 2 mg/kg (dose comulativa). 

 

Seguimento 

 

Um bom relacionamento médico/doente/família é importante no seguimento da criança 

com convulsão febril. A convulsão febril complicada, deve ser investigada e a criança deve 

ficar com tratamento antiepiléptico desde a 1ª crise, até ao esclarecimento da situação e 

tratamento específico definitivo. 

 

EPILEPSIA 

 

Quando as crises convulsivas são recorrentes, falamos em epilepsia, que deve ser 

investigada e classificada, para se poder instituir um tratamento preciso. Para a classificação 

são determinantes: 

  A descrição das crises 
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  A observação dos fundos oculares 

  Os exames complementares, principalmente o eletroencefalograma (EEG) 

               As descrições electroclínicas das crises permitem classificar as epilepsias em: 

  Epilepsia generalizada (grande e pequeno mal) 

  Epilepsia parcial 

 

A maioria dos casos tem evolução benigna. 

 

Quando se trata de situações graves (ver critérios de gravidade em baixo), impõe-se 

imagiologia neuroradiológica - TAC e/ou Ressonância Magnética. 

 

Critérios de gravidade 

 Início precoce das crises  

  

Duração prolongada das crises 

 Associação de vários tipos de crise 

 Aspectos eletroencefalográficos 

 Lesão cerebral preexistente 

 Resposta parcial ou ausência de resposta ao tratamento 

 Tratamento   

 Antes de mais, devemos desdramatizar a situação perante a criança e a família.  
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Explicar claramente as regras, os constrangimentos e os resultados de um tratamento 

antiepiléptico.  

 A escolha do medicamento depende do tipo de epilepsia. Começar sempre por 

monoterapia. 

 A mudança para um 2º medicamento só deve ser feita em caso de fracasso do 1º, 

após um período de ensaio sufi ciente de 2 a 3meses. Nesse caso enquanto se introduz 

lentamente o 2º medicamento, vai-se fazendo o desmame do 1º. 

 Epilepsias generalizadas → Valproato de sódio. A dose inicial recomendada é de 15 

mg/kg/dia, podendo ser aumentada em intervalos semanais de 5 a 10mg/kg/dia, até que 

se obtenha o controle das convulsões ou até onde os efeitos colaterais permitam. A dose 

máxima recomendada é de 60 mg/kg/dia. Se a dose diária total exceder 250 mg esta deverá 

ser administrada de forma fracionada 20 a 40mg/kg de 12/12h. 

 Epilepsias parciais – Carbamazepina 20mg/Kg/dia, de12/12h 

 Quando não se consegue controlar as crises, apesar do tratamento correto, 

devemos rever o diagnóstico, considerar a necessidade de mais investigação, fazer 

doseamento sérico dos anti-epilépticos, mudar de anti-epiléptico ou associar outros anti- 

epilépticos. 

 Nas epilepsias benignas pode-se parar o tratamento de forma paulatina, após 2 anos 

sem crise. Nas severas, mais tardiamente e, caso a caso. 

 Status Epilépticos (Causas variadas a investigar) 

 Conceito: Convulsão >30min ou presença de 2 ou mais convulsões sucessivas sem 

recuperação da consciência. 

 Tratamento 

 Diazepam 

 1ª dose - 0,3 a 0,5 mg/kg ev lento (≥ 2 minutos), máximo 10 mg/dose 

 Se não ceder 5 minutos depois: 
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 2ª dose - 0,3 a 0,5 mg/kg ev lento (≥ 2 minutos), máximo 10 mg/dose 

 Se não melhorar em 5 minutos: 

 3ª dose - 0,3 a 0,5 mg/kg ev lento (≥ 2 minutos), máximo 10 mg/dose 

 Se não melhorar 

 Difenilhidantoína (Fenitoína) - 20 mg/kg ( máximo 1g) ev lento, diluído em SF, em 20 

minutos. 

 Repetir 10mg/kg ev lento, diluído em SF, em 20 minutos 

 Se não melhorar 

 Fenobarbital 20 mg/kg ev lento, diluído em SF, em 30 minutos 

 Repetir 2 doses extras de 5 mg/kg, com intervalo de 20 minutos, se não melhorar, 

 Se ceder, iniciar 24h depois, manutenção com Fenobarbital, na dose de 3 a 5 

mg/kg/dia, de 12/12h 

 Se não melhorar, tentar: 

 

Midazolam 

 Dose de ataque - 0,15 a 0,3mg/kg 

 Manutenção ev contínuo - 0,05 mg/kg/h, reajustar de 15 em15 minutos até 

controlar a crise, (até 1,4 mg/kg/h), manter por 12 horas e reduzir gradualmente, de 15 

em15 minutos. 

 

PROTOCOLO CLINICO PARA ATENÇÃO A CRIANÇA COM BRONCO ESPASMO 

 

BRONCOESPASMO 
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Conceito 

 

 Estreitamento do lume brônquico, como consequência da contração da musculatura 

dos brônquios, que leva a dispneia, sibilos, dor torácica ou tosse. 

 

Causas mais frequentes: 

 Inflamação dos brônquios. 

 Broncoespasmo induzido pelo exercício. 

 Hiperatividade brônquica. 

 Infecções respiratórias (Vírus, Mycoplasma ou Chlamydia, Bordetella pertussis). 

 

 Bronquiolite em crianças pequenas (< 2anos). 

 Asma 

 Corpo estranho 

 Refluxo gastro-esofágico (RGE) 

 

 

 Medicamentos (salicilatos) 

 

Referência detalhada a duas situações mais frequentes: 

 Bronquiolite e Asma 
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 Bronquiolite 

 

Conceito - Infecção respiratória aguda, habitualmente de etiologia viral, mais frequente nos 

dois primeiros anos de vida, particularmente nos 1os 3 meses. 

 

Etiologia - Vírus sincicial respiratório é o agente etiológico mais frequente (50 a 80% dos 

casos), seguido do adenovírus (1, 3, 5, 7 e 21), parainfluenza (serotipos 1 e 3) , enterovirus 

e bactérias atípicas ( M. pneumoniae, C.trachomatis e C. pneumoniae, U. urealyticum). 

 

Fisiopatologia - Edema da mucosa, associado arolhões resultantes da necrose celular, 

provocam diminuição do calibre dos bronquíolos ou a sua obstrução total. Para este 

processo contribui ainda, o espasmo da musculatura lisa, provavelmente em resposta a 

mediadores de inflamação. 

 

Clínica - Manifesta-se por rinorreia, febre moderada durante 1 ou 2 dias, com agravamento 

progressivo, surgindo dispneia expiratória com taquipneia (FR > 50-60cpm), tiragem, adejo 

nasal, palidez, cianose e taquicárdia.A auscultação pulmonar pode revelar: tempo 

expiratório prolongado, roncos, sibilos, fervo- res dispersos em ambos os hemitóraces ou 

diminuição do murmúrio vesicular. É comum a associação de conjuntivite, otite e faringite. 

O prognóstico é geralmente bom. 

 

Fatores que aumentam o risco: 

Idade inferior a 6 meses 

Prematuridade 

Cardiopatias 
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Pneumopatias 

Imunodeficiência 

Distúrbios do sistema nervoso 

 

Diagnóstico Diferencial 

 Asma 

 Broncoaspiração 

 Pneumonia 

 Aspiração de corpo estranho 

 Fibrose Cística 

 Sepse 

 Disquinesia ciliar primária 

 Traqueo/broncomalácia 

 Insuficiência Cardíaca 

 Pneumotórax 

 

Exames complementares nos casos mais graves ou com complicações: 

Radiografia tórax → pode ser normal ou apresentar hiperinsuflação bilateral, infiltrados 

peribrônquicos ou dispersos e atelectasias segmentares; Hemograma, PCR. Tanto a asma 

como a bronquiolite vírica, manifestam-se por dispneia e sibilos. A presença de um 3º 

episódio de bronquiolite, em crianças menores de 2 anos, levanta a suspeita de asma 

brônquica. 
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Tratamento 

A maioria das bronquiolites pode ser tratada em regime ambulatorial: 

 

Elevação da cabeceira a 30º 

 Atmosfera húmida 

 Hidratação 

 Antipiréticos 

 Tapotagem (para ajudar a criança a drenar a expectoração) 

 Bronco dilatador (manter se houver melhoria clínica ou da SpO2) 

 

Critérios de internamento: 

  

 Idade inferior a 6 meses 

 Frequência respiratória em repouso, persistentemente 

60 ciclos/min 

 Hipoxémia: saturação de O2 < 90% 

 Apnéia 

 Recusa ou incapacidade de ingestão ou presença de vómitos. 

 Situação social grave que não garante cuidados no domicilio. 

 Doença crónica coexistente: pneumopatias, cardiopatias, neuropatias, 

imunodeficiências, etc. 
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Tratamento hospitalar 

 

A - Hidratação adequada 

Estimular a ingestão de líquidos e alimentação por via oral; 

Venoclise em pacientes com FR >80 cpm (volume a infundir: 70% da taxa hídrica basal, 

tendo em conta a possibilidade da síndrome de secreção ina- propriada da ADH, para não 

precipitar o edema agudo de pulmão, por sobrecarga). 

 

B - Desobstrução nasal 

Recomenda-se desobstruir, antes de alimentar a criança e antes de cada terapia inalatória; 

-Aspiração de secreções: aspirador ou bomba de sucção, utilizando previamente soluções 

salinas nasais. 

 

C - Oxigenação 

 Indicação: Cianose ou Saturação de O2 < 90% , em ar ambiente; 

Objetivo: Atingir Saturação de O2 entre 90–94%; - Catéter nasal: máximo 2L/min; - Máscara 

facial: mínimo: 4L/min; 

Desmame: saturação de O2 >90-92 %, se a criança estiver tranquila e alimentando-se bem. 

 

D - Cinesiterapia respiratória pode agravar a dificuldade respiratória na fase aguda da 

doença, mas é útil na fase de convalescença 

 

Importante: 
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A utilização de Aerossol de salbutamol é controversa, mas alivia algumas crianças, pelo que 

se recomenda uma tentativa (uma dose de ensaio) com 0,01 a 0,03ml/ kg, diluído em 5cc 

de soro fisiológico, em nebulização. Se houver melhoria, traduzida por aumento da 

saturação de O2, medida por oximetria de pulso, continuar. Se não houver resposta, 

interromper o tratamento com Salbutamol. 

O corticoide não tem indicação, pois não altera o curso da bronquiolite aguda de etiologia 

viral. O uso de Antibiótico também não tem indicação de rotina, apenas se for documentada 

complicação de infecção bacteriana secundária. Outras complicações poderão ser 

atelectasia, pneumotorax, pneumomediastino, apneia, insuficiência respiratória aguda. 

 

ASMA BRÔNQUICA 

 

Conceito – Doença inflamatória crônica, associada a hiperatividade brônquica, com 

agudizações frequentes, que conduzem a obstrução reversível das vias aéreas. É 

extremamente comum na infância. Os fatores precipitantes das crises são →alérgenos, 

infecção, esforços físicos, alterações climáticas, poluição, tabagismo e stress emocional. 

Fisiopatologia -Há obrigatoriamente inflamação e hiperatividade brônquica com edema, 

acumulação de secreções, broncoespasmo devido à contratura da musculatura lisa, 

reversível na maioria dos casos, mediante tratamento adequado. 

Diagnóstico: 

Clínica– tosse recorrente, com sibilos e dispneia, podendo ser precedida de resfriado.  

Antecedentes – história pessoal e familiar. 

Grupo etário – rara antes de 1 ano de idade. A radiografia de tórax só tem indicação, se 

houver suspeita de complicações. Perante uma crise de asma, antes de estabelecer  
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o plano terapêutico, há que avaliar os critérios de gravidade, com base na anamnese (crises 

anteriores, fatores desencadeantes, duração, internamentos anteriores, tratamento 

prévio, tolerância ao exercício ou outras doenças) e no exame objetivo. Os casos graves 

poderão complicar-se com atelectasia, pneumotórax ou serem acompanhados de 

pneumonia. 

 

Tratamento 

Regime ambulatorial: 

Esquema 1→ crise ligeira e - Evolução < 6h - Sem tratamento no domicílio - Sem 

antecedentes de crises graves  Aerossol com Sabultamol ou Sabultamol xarope, 1ml/kg/dia, 

de 8/8 horas, durante 5 a 7 dias. Esquema 2→crise ligeira e - Evolução > 6h e/ou - 

Antecedentes de crises graves Sabultamol xarope 1 ml/kg/dia de 8/8 horas, 5 a 7 dias. 

Prednisolona oral →1 a 2mg/kg/dose única de manhã, durante 3 dias. 

 

Seguimento 

A asma é uma doença crônica, recorrente. Deve-se efetuar um plano de tratamento à longo 

prazo, de acordo com a frequência e gravidade de sintomas. Tentar evitar os fatores 

precipitantes descritos acima. Encaminhar os casos de difícil controle, para o alergologista 

ou o pneumologista. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE 

 

A asma pode ser classificada, quanto à gravidade, em intermitente e persistente leve, 

moderada e grave. 

 

PROTOCOLO CLINICO PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PACIENTES 
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Os trabalhos clínicos demonstram uma mudança na conduta terapêutica em apenas 29% a 

39% dos pacientes após exames diagnósticos, enquanto 68% deles tiveram sérias alterações 

fisiológicas durante o transporte. Toda vez que o benefício da intervenção programada for 

menor que o risco do deslocamento, este não deve ser feito. 

 

Define-se transporte intra-hospitalar como a transferência temporária ou definitiva de 

pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar. 

 

Define-se transporte inter-hospitalar como a transferência de pacientes entre unidades não 

hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergências, unidades de 

diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de 

estabilização para pacientes graves ou como serviços de menor complexidade, de caráter 

público ou privado.  

 

Portanto citamos abaixo alguns exemplos de ocorrência mais comuns:  

 

Paciente internado apresentou convulsão, foi atendido pelo plantonista hospitalar, se 

encontrando sedado e com indicação de ser transportado para a sala de Tomografia e de lá 

para a UTI: qual a conduta médica para assegurar transporte intra-hospitalar seguro? 

 

Paciente internado apresentou convulsão, foi atendido pelo plantonista hospitalar, se 

encontrando sedado e com indicação de ser transportado para a sala de Tomografia e de lá 

para a UTI: qual a conduta médica para assegurar transporte intra-hospitalar seguro? 
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Paciente envolvido em colisão moto x automóvel, apresenta perda de consciência e 

deformidade de coxa esquerda com escoriações de face e MMII: qual a conduta médica 

para assegurar transporte intra-hospitalar seguro? 

 

REGULAMENTAÇÃO ÉTICA 

 

CUIDADOS ASSISTENCIAIS 

 

OUTROS ASPECTOS 

 

TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE 

 

REGULAMENTAÇÃO ÉTICA (Resolução do CFM 1.672/2003) 

Transporte inter-hospitalar. 

 

As finalidades do transporte intra-hospitalar de pacientes críticos são: 

 

1.Transferir os pacientes entre Unidades. Ex.: Pronto Socorro/Unidade de Terapia Intensiva, 

Unidade de Internação/Unidade de Terapia Intensiva. 

 

2. Transferir os pacientes entre leitos na mesma unidade 
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3. Transferir pacientes para a realização de Exames Diagnósticos. 

 

4. Encaminhar os pacientes da Unidade de Origem para o Centro Cirúrgico e vice-versa 

Didaticamente, podemos dividir em (05) cinco tipos a transferência intra-hospitalar e em 

três tipos a Transferência inter-hospitalar:  

 

TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR: 

 

1. Transferência, sem retorno do paciente, para fora da área de tratamento intensivo (CTI, 

Centro Cirúrgico e Sala de Recuperação Pós-Anestésica): envolve a transferência dos 

pacientes com alta médica da sala de recuperação de “alta da unidade” é a razão da 

transferência; portanto, assume-se a responsabilidade de que o quadro clínico está estável 

e o paciente está apto a ingressar em unidades de menor complexidade. 

Consequentemente, seu transporte será de pequeno risco. Normalmente, não é necessária 

a presença de médico neste tipo de transporte, porém a maioria dos hospitais, por 

recomendação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), exige a presença de pelo 

menos um técnico de enfermagem durante o trajeto. 

 

2. Transferência em um único sentido de um paciente para uma área de cuidados 

intensivos: envolve o transporte de pacientes da sala de emergência (clínica ou de trauma) 

ou enfermaria para a UTI ou para o Centro Cirúrgico. Deve sempre ter o acompanhamento 

médico, e ser realizado, idealmente, após ressuscitação inicial e estabilização do paciente, 

a menos que haja risco iminente de vida. Os cuidados serão, dentro do possível, uma 

extensão dos cuidados iniciais: suporte ventilatório, hemodinâmico e avançado de vida. 

 

3. Transferência da UTI para o Centro Cirúrgico, com retorno à UTI: a necessidade de 

intervenções cirúrgicas em qualquer segmento do corpo torna necessário o transporte do 
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paciente crítico, mantendo o mesmo nível de cuidados no trajeto e dentro do Centro 

Cirúrgico. Tais procedimentos devem ter uma indicação precisa e em tempo, num acordo  

 

entre o cirurgião e o intensivista, ambos responsáveis pelo paciente. Alguns procedimentos 

cirúrgicos podem ser realizados à beira do leito, dentro da UTI, mas estes só estão indicados 

se a equipe assumir que o risco do transporte é maior que o deles. Neste tipo de transporte 

há a necessidade da presença do médico, porém não há nada redigido que indique qual 

profissional, seja o plantonista da UTI, cirurgião ou anestesiologista, deva responsabilizar-

se por este deslocamento. Recomenda-se, então, que o acompanhamento seja feito pelo 

médico responsável pelo paciente na unidade de origem, ou seja, pelo intensivista ou pelo 

cirurgião no deslocamento ao centro cirúrgico e pelo anestesiologista ou cirurgião no 

sentido inverso, já que estes estão mais familiarizados com as últimas alterações 

observadas no quadro clínico do paciente nestes dois diferentes momentos. 

 

4. Transferência do CTI para áreas não-CTI e retorno do paciente de volta ao CTI: envolve as 

transferências para áreas onde são realizados procedimentos diagnósticos ou terapêuticos 

não-cirúrgicos. Neste caso, o paciente pode ausentar-se por períodos prolongados de 

tempo e, principalmente, permanecer em unidades onde não há pessoal treinado e 

equipamentos adequados que permitam a continuidade do tratamento a que ele estava 

sendo submetido na UTI. Consequentemente, isto tudo deve ser levado junto com o 

paciente, o que torna este deslocamento o de maior complexidade logística. 

 

5. Transferência não-crítica: são incluídos aqui os deslocamentos não-emergenciais e 

rotineiros, inclusive o de pacientes a serem submetidos a cirurgias eletivas, da unidade de 

internação ao centro cirúrgico. 

 

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 
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1. Transferência, sem retorno, de centros de menor para outros de maior complexidade: 

inclui os pacientes, em vários estágios de gravidade, que são levados para realizarem 

tratamento definitivo em hospitais especializados, permanecendo internados neles 

definitivamente. Nesta categoria são incluídos os pacientes transferidos para outras 

cidades.  

 

2. Transferência, com retorno, para tratamento ou exames diagnósticos em centros de 

maior complexidade: o tipo mais comum, onde o paciente vai a uma unidade isolada ou a 

outro hospital realizar um exame ou tratamento e retorna ao hospital de origem. O local de 

destino frequentemente não possui os recursos para manter o suporte de  

 

 

vida e o tratamento do paciente, devendo estes ser transportados junto a ele e mantidos 

até o fim do exame e/ou tratamento.  

 

3. Transferência de pacientes poli traumatizados de centros de menor complexidade, para 

onde são levados pelos sistemas de atendimento pré-hospitalar para estabilização, a outros 

de maior complexidade, para tratamento definitivo: este tipo é parte fundamental de um 

sistema de atendimento pré-hospitalar. Pacientes críticos podem ser levados 

temporariamente a uma unidade de menor complexidade, mas com capacidade de prestar 

suporte avançado de vida, próxima à área do sinistro. Após a estabilização, a vítima é 

transferida a um centro para seu tratamento definitivo. Isto permite menor tempo para o 

atendimento, liberação da equipe de socorristas e melhor manejo da distribuição de 

pacientes, evitando sobrecarregar a rede de emergência. 
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Considera-se o transporte seguro quando:  

 

 

1. A equipe multidisciplinar responsável pelo paciente sabe quando fazê-lo e como realizá-

lo, ou seja, deve haver indicação para o deslocamento e, principalmente, planejamento 

para fazê-lo.  

 

2. Se assegura a integridade do paciente, evitando o agravamento de seu quadro clínico.  

3. Há treinamento adequado da equipe envolvida, desenvolvendo habilidade no 

procedimento. 

 

4. Há uma rotina operacional para realizá-lo. 

 

São consideradas contra-indicações para o transporte de pacientes: 

  

1. Incapacidade de manter oxigenação e ventilação adequadas durante o transporte ou 

durante a permanência no setor de destino.  

 

2. Incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte ou durante a 

permanência no setor de destino pelo tempo necessário.  

 

3. Incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o transporte ou durante 

a permanência no setor de destino pelo tempo necessário. 
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4. Incapacidade de controlar a via aérea durante o transporte ou durante a permanência no 

setor de destino pelo tempo necessário.  

5. Número insuficiente de profissionais treinados para manter as condições acima descritas, 

durante o transporte ou durante a permanência no setor de destino (p. ex. médico, 

enfermeira, Fisioterapeuta). 

 

ASSEGURANDO A ESTABILIDADE DO PACIENTE: 

 

Cardiovascular 

Inclinações 

Movimentos bruscos 

Infusão de soluções 

vasodilatadores – vasopressores 

volumes comuns em equipos (espaço morto) 

Hipotensão - Hipertensão 

Arritmias - Parada Cardíaca 

Respiratória 

Obstrução das vias aéreas 

Ventilador - Ventilação manual 

Aceitação do paciente 

Mudanças dos padrões 
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Desconexão 

Perda da Intubação 

Intubação seletiva 

Barotrauma – Pneumotórax 

Hipoventilação - Hipoxemia – Hipercarbia 

Neurológica 

Agitação 

Tremores 

Incoordenação motora 

Instabilidade da coluna 

Coma 

Aumento da PIC 

Ventilação – Sedação 

Metabólica 

Temperatura 

Acidose - Alcalose 

Alterações nos gases sanguíneos 

Dor e Ansiedade 

Controle da dor 

Controle da ansiedade 

Analgesia e Anestesia 

mailto:contato@unisau.org.br


 

371 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br 

 

 

Edital de Chamamento Público nº2019.01-Saúde 

Ventilação 

Estabilidade Cardiovascular 

Transporte de Pacientes 

Decisão Médica 

Planejamento 

Execução 

 

TOMADA DE DECISÃO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: GESTÃO CLINICA 

 

Planejamento 

Coordenação antes do transporte 

 

Profissionais para o acompanhamento 

Equipamentos 

Monitorização 

Protocolo de transporte 

Auxílio de radiocomunicação 

 

TÓPICOS DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

 

Indicação do transporte: É necessária a realização deste exame? A intervenção modificará 

o seu prognóstico?  
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Quadro clínico do paciente: Devo transportar um paciente instável, ou que poderá se tornar 

instável?  

Meios de transporte: Há equipamento específico para o transporte deste paciente? 

 O equipamento possui capacidade de utilização autonômica, como, por exemplo, ter 

baterias com duração suficiente? A monitoração disponível é suficiente? 

Rota de transporte: 

Há uma rota de transporte para este paciente? As condições durante a rota são favoráveis? 

Ela é a mais rápida? Ela já se encontra pronta e disponível? Há algum obstáculo, como 

escadas, portas onde a maca não passa, elevadores pequenos etc.? O veículo é adequado 

para o transporte? 

 

Setor de destino: 

O setor de destino possui pessoal e equipamentos para acompanhar o paciente? Ele já está 

pronto para receber o paciente? Os equipamentos de monitoração e suporte de vida 

funcionam neste local? 

 

AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS-TRANSPORTE DO PACIENTE RECOMENDAÇÕES: 

Conhecimento do quadro atual do paciente: diagnóstico de internação e evolução clínica  

Avaliação do risco/benefício do transporte  

Monitorização das Medidas Hemodinâmicas: Pressão Venosa Central (PVC), Pressão 

Arterial Média (PAM), Pressão Arterial Sistêmica (PA)  

 

Monitorização respiratória: Saturação de Oxigênio (SatO2), Frequência Respiratória (FR), 

Análise dos gases arteriais (PCO2, PO2)  
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AÇÕES COM RELAÇÃO À EQUIPE RECOMENDAÇÕES: 

Treinamento dos profissionais  

Aperfeiçoamento de profissionais  

Participação de profissionais:  

médico e enfermeiro  

médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem  

médico e auxiliar de enfermagem  

médico, enfermeiro e fisioterapeuta  

 

Organização e divisão do trabalho pela equipe nas fases pré, trans e pós-transporte.  

Precauções quanto às principais complicações: respiratórias, cardiovasculares, perda de 

drenos e cateteres, desconexão de drogas, extubação e falha técnica de equipamentos. 

 

AÇÕES COM RELAÇÃO AO MATERIAL E EQUIPAMENTOS RECOMENDAÇÕES: 

 

Presença da maleta de medicamentos no transporte  

Conferência da maleta de medicamentos e maleta de intubação  

Checagem do nível de gases nos cilindros  

Uso da maca de transporte  

Uso de bombas de infusão e de respiradores portáteis  

Uso da maca convencional  Uso de bombas de infusão convencionais  

Uso da ventilação manual  
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Manutenção periódica dos materiais  

Uso do monitor/desfibrilador  

Uso do oxímetro de pulso  

Uso do capnógrafo 

 

TOMADA DE DECISÃO DE TRANSPORTAR O PACIENTE GESTÃO CLINICA: 

 

Coordenação antes do transporte 

Contato prévio com o receptor do setor. 

Informações detalhadas do paciente. 

Monitorização e Equipamentos. 

Distância, Tempo e Condições. 

Meios de Transporte (maca, leito, etc.) 

Pessoal Qualificado. 

Profissionais com o paciente 

Mínimo de 2 profissionais. 

Treinamento em reanimação e emergências. 

Conhecimento e discussão das alternativas - planejamento conjunto. 

Proteção profissional. 

 

Protocolo de Transporte 
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Identificação 

História Clínica - Exame Físico – Diagnóstico 

Escalas – Coma 

Medicações - Doses – Respostas 

Equipamentos conectados 

Fixação do paciente: cintos 

Observações Importantes 

 

TOMADA DE DECISÃO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: GESTÃO CLINICA DA 

MONITORIZAÇÃO: 

MONITORIZAÇÃO - I 

Oximetria de pulso 

ECG - Freqüência Cardíaca 

Pressão arterial não-invasiva 

Estetoscópio 

Pulso 

MONITORIZAÇÃO – II 

Pressão nas vias aéreas 

Freqüência ventilatória 

Volume expirado 

EtCO2 

Temperatura * 
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MONITORIZAÇÃO – III 

Pressão arterial contínua 

Pressão venosa central 

Pressão da artéria pulmonar 

Pressão Intracraniana 
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Os protocolos assistenciais de Urgência/Emergência da Secretária Estadual da Saúde 

inicialmente são medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de servir 

de “guia” para os profissionais de saúde da Rede Pública Municipal de Emergência e urgência que 

atendem os pacientes do S.U.S. 

Tal medida visa melhorar a qualidade de atendimento às Urgências e Emergências  e vem 

em consonância com outras medidas anteriormente adotadas como a implantação do SAMU, 

adequação de recursos materiais (desfibrilador, oxímetro, drogas), criação do Comitê Gestor de 

Urgência e dos diretores clínicos das Policlínicas e atuais UPH,  cursos  e capacitação dos 

profissionais de saúde que atuam nas urgências Os protocolos apresentados estão adaptados a 

nossa realidade assistencial ,são baseados nas melhores  evidências disponíveis e se baseiam nas 

diretrizes do ATLS; ACLS; “Brain Attack”; FCCS, e seguem os “ABCs” das respectivas áreas de 

atuação. 

Protocolos de Atuação Médica não têm a intenção de servir como padrão inflexível de 

atendimento. 

Padrões de atenção médica são determinados com base nos dados clínicos 
 

conhecidos para cada caso individual e são sujeitos a mudança à medida que o conhecimento 

médico e a tecnologia avançam e novos padrões se desenvolvem. 

Estes parâmetros de prática devem ser considerados apenas como diretrizes. 

Adesão a eles não assegura um resultado satisfatório em todos os casos. 

A decisão última no que diz respeito  a um procedimento  clíniGco  ou plano de tratamento 

em particular deve ser feito pelo médico tendo em vista os dados clínicos e  as opções diagnósticas 

e de tratamento disponíveis . 

 

, 
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Atribuições das UPAs: 

 
 

Estas Unidades, integrantes do Sistema Urgências e Emergências e  de  sua  respectiva rede 

assistencial, devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou crônicos agudizados. 

São estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e 

unidades de saúde da família e as Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e 

Emergências, com importante potencial de complacência da enorme demanda que hoje  se 

dirige aos prontos socorros, além do papel ordenador dos fluxos  da urgência.  Assim,  têm como 

principais missões: 

• Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo  de  qualquer natureza, 

dentro dos limites estruturais da unidade e, em especial, os casos de baixa complexidade, à noite 

e nos finais de semana, quando a rede básica e o Programa de Saúde da Família não estão ativos; 

• Descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média complexidade; 

• Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família; 

• Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade 

• Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré- 

hospitalar móvel. 

• Desenvolver ações de saúde através do trabalho de equipe interdisciplinar, sempre que 

necessário, com o objetivo  de acolher, intervir em sua condição clínica e referenciar para a  rede 

básica de saúde, para a rede especializada ou para internação hospitalar, proporcionando uma 

continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual  e  coletivo da 

população usuária (beneficiando os pacientes agudos e não-agudos e favorecendo, pela 

continuidade do acompanhamento, principalmente os pacientes com quadros crônico- 

degenerativos, com a prevenção de suas agudizações freqüentes); 
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• Articular-se com unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, e 

com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, construindo fluxos 

coerentes e efetivos de referência e contra-referência; 

• Ser observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a elaboração de 

estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviço que contribuam 

para a avaliação e planejamento da atenção integral às urgências, bem como de todo o sistema 

de saúde.( PORTARIA 2048 MS) 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO E ALTA DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE 

PRONTO ATENDIMENTO E ATENÇÃO BÁSICA 

 
• Se apresente pelo nome que você é conhecido na Unidade e use o crachá; 

• Atenda os pacientes com respeito e educação. / Chame o paciente pelo nome, explique   o 

diagnóstico que pode ser estabelecido naquele momento. / Veja se o paciente  entendeu, 

tire as dúvidas do paciente e familiar; 

• Não banalize ou menospreze os sintomas, não passe para o paciente e  para  os  familiares 

diagnósticos definitivos, quando ainda não  é possível estabelecê-los.  Ex.:  ‘’É uma 

enxaqueca’’; 

• Demonstre para o paciente e familiar que o diagnóstico, no momento, pode ser 

inespecífico. Ex.: ‘’No momento, o quadro é de uma cefaleia, devemos manter um 

acompanhamento. O senhor deve utilizar esta medicação e a dor deve melhorar nas 

próximas horas’ ’oriente para o uso correto da medicação . O paciente é  co-  responsável 

pelo seu tratamento; 

• Suspeite sempre das condições mais graves primeiro (Diagnóstico Diferencial das Doenças 

Graves), lembre-se; quanto mais precoce, mais difícil o diagnóstico. O diagnóstico médico 
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nem sempre pode ser feito imediatamente na abordagem inicial, necessita de 

acompanhamento e seguimento do caso, etc.; 

• Encaminhe os casos crônicos que necessitam de acompanhamento para as respectivas 

UBS/USF de origem do paciente. Procure garantir o atendimento do paciente na Unidade 

de referência (fale com a enfermeira da classificação de risco, a gerente e assistente social); 

• Escreva os dados no prontuário corretamente. Anote dados negativos se considerar 

importante, isto significa que foi pesquisado esses dados. Ex.: Ausência de rigidez de nuca,

 ausência de sinais neurológicos localizatórios (Hemiparesia, pupilas 

isofotorreagentes...); 

• Deixe o paciente orientado e à vontade para retornar a Unidade se houver dúvidas ou 

mudança no quadro; 

• Se você atender um paciente com queixas agudas (< 15 dias) ou subagudas (< 60 dias) que 

esta retornando a Unidade ou passou por várias Unidades em menos de 72 horas entre 

uma consulta e outra, considere que: o diagnóstico pode ser mais difícil (doenças com 

manifestações sutis ou atípicas), o paciente pode não estar utilizando  as  medicações 

adequadamente, etc. Na dúvida, mantenha o paciente  na  sala  de observação e considere 

o encaminhamento; 

• Se você realizou algum procedimento médico, explique as possíveis 

consequências/complicações relacionadas à própria condição e o procedimento. Ex.: uma 

sutura no braço pode infectar deiscência dos pontos. Oriente onde o paciente deve 

retornar. 
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Recomunicar em caso de 

melhora / piora significante 

Chegada da Unidade 

de Transporte SAMU 

Acionar 192 – Central de Regulação Médica de Urgências 

Fluxograma Geral do Paciente Grave no PS 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificação do Paciente Grave 

Instabilidade Hemodinâmica 

Instabilidade Respiratória 

Primeiras medidas terapêuticas para estabilização 

(Tratamento iniciado precocemente) 

A-B-C 

Unidade definitiva 

Hospital 

Continuar o tratamento até a chegada 

da Unidade de Transporte / Preparar 

o paciente para o transporte 
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P.C.R. 
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Parada Cardiorrespiratória 
 

É a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca, que pode ser reversível 

por intervenção imediata, mas leva à morte, na sua ausência. Ocorre de forma súbita e 

inesperada, em indivíduos sem doenças prévias ou naqueles com doenças incuráveis 

que evoluam para  PCR, não por evolução natural da doença e, sim, por causas 

extrínsecas passíveis de reversão (AHA - ACC). 

Como identificar uma PCR? 

O diagnóstico deve ser feito  com  a maior  rapidez possível e compreende a 

avaliação  de três parâmetros: responsividade, respiração e pulso. 

Os C A B D da RCP (Avaliação Primária) 

• C (circulation): circulação; 

• A (airway): vias aéreas; 

• B (breathing): respiração; 

• D (defibrillation): desfibrilação ou drogas*. 

C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões 

torácicas A: Posicionar o paciente e abrir as vias 

aéreas 

B: Estabelecer duas ventilações 
 

Iniciar pelos menos 100 

compressões/min. 
Intercalando 2 ventilações 

para cada 30 compressões DURANTE 
 

D: Aplicar o desfibrilador quando disponível 

1) Checa-se o ritmo: FV/TV, assistolia ou AESP; 

 
 
 

2 
minutos 

RCP de boa 

Qualidade 
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Não 

Sem respiração 

Fazer duas respirações lentas 

Avaliar circulação 

Sem Pulso 

 

TV Monomórfica 
 
 

TV Polimórfica 
 
 
 

Torsades de Pointes 

2) FV/TV: desfibrilar o paciente (1 choque de 200 joules e 360 no desfibrilador 

monofásico) - Reversão>85% dos casos. Persistindo FV/TV, repetir 1 choque de 360J a 

cada intervalo de ressuscitação cardiopulmonar (2 minutos). 

Observação: Os desfibriladores disponíveis na rede podem ser monofásicos, portanto, a 

carga para desfibrilação é de 360J. Para utilização de desfibriladores bifásicos a carga 

inicial será de 200J. 

 
 
 

O ABCD secundário: 

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com  ambu  e mascara elevar  

Respirando 

Colocar  o paciente 

Em posição de recuperação 

(se não há trauma) 

Sim 

Não 

Atividade 

Elétrica? 

Assitolia 

Atividade 

Elétrica? 

sem pulso 

Com Pulso 
Iniciar RCP 

FV/TV presente 
Não ao monitor? 

Sim 

Algoritmo 

FV/TV 

Confirmar ventilação 

Determinar ritmo e 

causa da PCR 
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o tórax. 

B: Ventilação não-sincronizada para pacientes intubados, manter RCP 30:2 para 

pacientes não intubados 

C: Monitorização (eletrodos, oxímetro, manguito), acesso venoso, compressões 

torácicas (não sincronizadas), se o paciente estiver intubado. 

D: administração de drogas: 

Protocolo FV/TV 

 
Epinefrina 

 
 

Amiodarona 
 
 
 

Lidocaína 
 
 

Sulfato de 
Magnésio 

1 ap = 1 ml = 1 mg 

Dose: 1 mg cada 3 min 
 

1 ap= 3 ml= 50 
mg/ml Dose: 300  mg 
IV bolus 
2ª dose: 150 mg após 5 min 

 
1 fr= 20 ml= 20 mg/ml 
Dose: 1,5 mg/Kg cada 3 min 

Dose máx: 3 mg/Kg 

1 ap (10%)= 10 ml= 0,1 g/ml 

Dose: 1 a 2 g IV bolus 
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Assistolia: protocolo de linha isoelétrica (CAGADE) 

• Verificar se o monitor e o desfibrilador estão ligados 

• Verificar todas as conexões: dispositivo – cabos, cabos – paciente, dispositivo – 

pás – paciente. 

• Verificar GANHO ou SENSIBILIDADE selecionado no desfibrilador/monitor 
 

• Selecionar derivação e fazer uma rápida verificação do ritmo em cada derivação. 
 

• Quando monitor “EM PÁS” fazer uma rotação de 90  para verificar se há vetor de 

FV (pá do esterno superior direito para o esterno superior esquerdo; pá do ápice 

esquerdo para a borda inferior direita do esterno). 
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TRATAMENTO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE AESP/ASSISTOLIA - 
Hs e Ts 

Etiologia Tratamento 

Hipovolemia Fluídos 

Hipóxia O2 a 100% (EOT) 

Hipercalemia / Hipocalemia Bicarbonato / Repositor de potássio 

Hipotermia Reaquecimento 

Acidose (Hidrogênio) Bicarbonato 

Pneumotórax hipertensivo Descompressão 

Intoxicações por drogas Antagonistas 

Tamponamento cardíaco Pericardiocentese 

Tromboembolismo pulmonar Trombolíticos? 

IAM PTCA-Trombólise 
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ALGORITMO DE ASSISTOLIA/AESP 
 
 
 
 

CABD Primário ABCD 

Secundário 

  

Confirmar assistolia em 
mais de uma derivação 

 

 

 
 

 
 
 

 

Epinefrina 1 mg EV em 

bolus a cada 3-5 min. 

RCP 

de boa qualidade 

Considerar término dos 

esforços 
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O ECG / Bradiarritmias 
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1 

18 

Bradiarritmias 
 
 

Bradicardia: 

1) Absoluta – frequência cardíaca < 60bpm. 

2) Relativa – Frequência cardíaca menor que a desejada para uma condição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
Avalie ABC 
Fixe as vias aéreas de forma não invasiva 

Assegure-se de que um monitor/desfibrilador 
esteja disponível 

Avalie ABC secundários / é necessário manejo de 

vias aéreas? 

Oxigênio – acesso – IV – monitor – fluidos (MOV) 

Sinais vitais – oximetria de pulso, monitor de PA 

Obtenha e revise o ECG de 12 derivações 

Obtenha e avalie uma radiografia torácica feita 
com um aparelho portátil 

• Anamnese orientada ao problema 
• Exame físico orientado ao problema 
• Considere as causas (diagnósticos diferenciais) 

 
 
 

3 

Sinais ou sintomas graves? 
Secundários à bradicardia? 

Não Sim 

Bradicardias 

Lenta (bradicardia absoluta)= FC < 60bpm 

ou 

 Relativamente lenta (FC maior que a esperada 

para a condição ou causa subjacente) 
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5 4 

Não Sim 

Bloqueio AV II de segundo grau? 

ou 

Bloqueio AV de terceiro grau? 

 
 

 
 

Observe 
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A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente adoeça, 

ou se alguma outra doença está “causando” a bradicardia. 

 
Efeitos Clínicos da Bradicardia (critérios de instabilidade) 

 
Sintomas: dor torácica anginosa, falta de ar, diminuição do nível de consciência, 

fraqueza, fadiga, intolerância a exercícios, tontura, vertigem e desmaios. 

Sinais: hipotensão, queda da PA em posição ortostática, sudorese, congestão 

pulmonar ao exame físico ou radiografia torácica, ICC franca ou edema  pulmonar,  

dor  torácica, síndrome coronária aguda. 

 
Tratamento 

 

 
A sequência de tratamento para bradicardia sintomática é: 

• Atropina (agente de escolha para tratamento inicial – exceto  para  bloqueio 

cardíaco de segundo grau Mobitiz II, bloqueio cardíaco de  terceiro  grau  e  

pacientes submetidos a transplante cardíaco). Utilizar doses 0.5mg IV 

repetida a cada 3-5 minutos. Se após a primeira dose não houver resposta não  

associe DOPR ou Adrenalina. 

• Marca passo transcutâneo (disponível na USA do SAMU) 

• Dopamina: Após atingir dose máxima de atropina (0.04mg/Kg) adicionar uma 

infusão de dopamina (iniciar com 5 g/Kg/min.) e aumentar a dose de infusão 

rapidamente (até 20 g/Kg/min.) 

• Adrenalina: Se o paciente apresentar bradicardia grave  com  hipotensão,  o  

fármaco de escolha é a adrenalina. A infusão de adrenalina também é 

indicada quando doses de mais altas de dopamina não fizerem mais efeito. 

OBS - As infusões de adrenalina são preparadas da seguinte maneira: Misturar 1 ampola 
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de 1mg de adrenalina em 500 ml de solução salina  normal, a fim  de produzir uma 

concentração  de 2 g/ml. Isto pode ser infundido na velocidade de 1 a 5 ml/min. 

OBS - A infusão de Dopamina (Amps = 50mg/10ml) diluída em 240ml de SF0,9%. 
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A importância da localização do infarto e bloqueio cardíaco 

Infarto do VD 

Pacientes com infarto do VD ou inferior 
apresentam, freqüentemente, tono 
parassimpático excessivo. Os efeitos 
parassimpáticos provocarão a 
bradicardia, mas a hipotensão, se estiver 
presente, será devida mais 
provavelmente à hipovolemia que à 
bradicardia. 

 
▪ Fornecer uma prova de volume 

cuidadosa com soro fisiológico (250-
500 ml em 15-30 minutos). 

 
Esta ação pode salvar a vida destes 
pacientes. 

A baixa freqüência é na verdade uma 
bradicardia relativa: o coração devia 
bater mais rápido devido a baixa PA. O  
fluido  em bolo aumenta as pressões  de 
enchimento do VD, o que causa um 
aumento na força de contração do VD 
(lei de Starling). 

 
Os IAM inferiores geralmente  produzem 
um bloqueio cardíaco ou  terceiro  grau, 
com um ritmo de escape juncional de 
complexo estreito. 

 
▪ Utilizar a atropina para aumentar a FC 

e a PA, se estes pacientes tornarem-se 
sintomáticos. 

▪ Se não houver resposta à atropina, 

fornecer dopamina ou epinefrina. O 
defeito de condução é 

freqüentemente passageiro. Um MTC 
“em espera” deve ser utilizado (e 

testado) para esses pacientes, 

enquanto se aguarda pelo marcapasso 
transvenoso ou pela solução do 

bloqueio. 
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BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE TERCEIRO GRAU 

 
 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE PRIMEIRO GRAU 

 
 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ I) 
 

 
 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU (MOBITIZ II) 
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DOR TORÁCICA 
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Dor torácica é uma queixa comum e causa igualmente frequente de procura à 

sala de emergência nas Unidades Pré Hospitalares (UPH). Estima-se que cerca de 1-5  % 

do total de atendimentos na emergência são devido à dor torácica e que 20 – 35% destes 

correspondam, a uma situação clínica de gravidade como Síndrome  Coronariana  Aguda 

(SCA). 

O grande desafio do emergencista é justamente diagnosticar os  pacientes  com  

alto risco de apresentarem uma SCA, além de outras etiologias menos frequentes, 

porém potencialmente fatais como Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e as Síndromes 

Aórticas Torácicas Agudas (SATA) e Pneumotórax Hipertensivo (PH) que juntas 

representam 1% dos casos. 

Contudo, o diagnóstico inicial da SCA no primeiro atendimento pode ser 

dificultado pelos seguintes fatos: 

1) Dos pacientes que realmente apresentam um infarto agudo do miocárdio 

(IAM), apenas a metade tem um eletrocardiograma com alterações clássicas 

como supra desnível de segmento ST (CSST) à admissão; 

2) Menos da metade dos pacientes com IAM sem supra desnível de segmento ST 

(SSST) apresenta creatinoquinase-MB (CK-MB) elevada à admissão. 

Esses dados podem explicar porque, mesmo em centros de referência, 2 a 3 % de 

pacientes com IAM são indevidamente liberados da emergência, taxa que pode  alcançar  

valores de até 10 a 20 % em alguns serviços, sendo que destes, 25% apresenta desfecho 

letal. 

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é o bloqueio da artéria pulmonar ou  de  seus  

ramos. Geralmente, ocorre quando um trombo venoso profundo se desloca de seu local 

e formação e viaja, ou emboliza, para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos 

pulmões. Os sintomas incluem dificuldade de respiração, dor torácica na inspiração e 
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palpitações. Os sinais clínicos incluem dor torácica, baixa saturação de oxigênio 

sanguíneo (hipóxia), respiração rápida (taquipneia) e frequência cardíaca aumentada 

(taquicardia). Casos graves de embolia pulmonar não tratada podem levar a instabilidade 

circulatória e morte súbita. 

A Síndrome Aórtica Torácica Aguda (SATA) é uma das doenças de maior 

mortalidade que se conhece. A suspeita do diagnóstico da doença  se baseia  na história 

clínica com quadro de dor torácica aguda, que em geral se inicia retoresternal nas 

dissecções do Tipo A e  se  estende para a região interescapular na medida em que a 

dissecção progride distalmente. A dor, em geral, é de início súbito, intensa e pode ser 

acompanhada de sudorese e hipertensão. Hipotensão pode ocorrer quando há ruptura 

ou tamponamento cardíaco. 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um 

sistema de válvula unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa  sair.  

O pulmão do  lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o mediastino  são  

deslocados para o lado oposto, comprometendo o retorno venoso e causando  

compressão  do  pulmão  contralateral à lesão. (12) (13) 

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, que pode  ser 

agravada com pressão positiva. Lesões traumáticas da parede torácica  também  podem  

ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é incomum que a  inserção  

de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa de pneumotórax. (1) (2) 

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 

hipotensão, desvio da traquéia para o lado oposto, ausência  de murmúrio  vesicular 

unilateral,  turgência  das veias do pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode  

surgir  como  uma conseqüência tardia da hipóxia. (1) (2) 
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CAUSAS DE DOR TORÁCICA 
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Síndrome Coronária Aguda 
 

As 10 etapas da avaliação do paciente com síndrome coronariana nas 
UPH/ UBS/ PS 

 
1) Em pacientes com dor torácica aguda sugestiva de síndrome 

coronariana aguda realizar o ECG de 12 derivações em menos de 10 

minutos 

 
2) Encaminhar o paciente para a sala de emergência e iniciar a utilização de 
M.O.V. (monitor, oxigênio e veia) - enfermeiro classificação de risco. 

 
3) Análise de ECG pelo médico 

 
4) Avaliação do caso clínico pelo médico 

 
5) Classificar de acordo com os achados clínicos / eletrocardiográficos 

 
6) Iniciar o tratamento imediato em caso de síndrome coronariana 
aguda (MONAB) 

 
7) Manter sob monitoramento constante (ECG, oximetrio, PA, Pulso) 

 
8) Solicitar a regulação médica do SAMU 

 
9) Estar preparado para intercorrências enquanto estiver no 
aguardo (FV, outras arritmias) 

 
10) Passar o caso para o médico do SAMU 

mailto:contato@unisau.org.br


401 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Avaliação imediata (<10 minutos) 
 
 

▪ Verifique os sinais vitais (manguito de PA automático/manual) 

▪ Meça a saturação de oxigênio 

▪ Estabeleça um acesso IV 

▪ Obtenha o ECG de 12 derivações (revisão por médico) 

▪ Faça anamnese e exame físicos breves e direcionados, concentre-se na 

elegibilidade  para terapêutica fibrinolítica 

 
Os padrões eletrocardiográficos são analisados, permitindo identificar 4 grupos: 

1) Eletrocardiograma com supra desnível de ST: 

Presença de supra desnível de J-ST>0,1mV em pelo menos duas derivações contíguas 

do plano frontal, ou >0,2mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano 

horizontal  (V1 a V6). 

2) Eletrocardiograma com infra desnível de ST ou inversão de T: 

Presença de infra desnível de J-ST 0,1mV em pelo menos duas derivações 

contínuas, ou inversão isola de T em pelo menos duas derivações contíguas. 

3) Eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo: 

Em ritmo sinusal, presença de complexos QRS  com duração 120ms,  com morfologia 

QS ou rS em Vl e deflexão intrinsecóide 60ms em I, V5 ou  V6,  associado à ausência 

de onda  Q nestas derivações. 

4) Eletrocardiograma normal ou inespecífico: 

Ausência de qualquer alteração, ou presença de alterações de duração e morfologia 

QRS e/ou as alterações de posição de J – ST e T que não se enquadrem nas acima 

descritas, mesmo em presença de ondas Q patológicas consideradas antigas. 

 
Classificar os tipos de dores A, B, C,D: 
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A abordagem inicial ao paciente com dor torácica consiste em se definir,  através  de  

uma  breve história clínica, se o sintoma decorre de uma provável causa cardíaca ou de 

provável causa não-cardíaca. Para tanto, deve-se tentar classificar a dor em um dos 

seguintes tipos: 

2.1 – Tipo A (dor definitivamente anginosa) 

Dor torácica cujas características dão a certeza do diagnóstico de SCA, 

independentemente do resultado dos exames complementares. 

2.2 – Tipo B (dor provavelmente anginosa) 

Dor torácica cujas características sugerem SCA como principal hipótese diagnóstica, 

porém com necessidade de exames complementares para a confirmação do 

diagnóstico. 

2.3 – Tipo C (dor provavelmente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA como a principal hipótese 

diagnóstica, porém há necessidade de exames complementares para excluí-la. 

2.4 – Tipo D (dor definitivamente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA no diagnóstico diferencial 

etiológico. Pode ser subdividida em: 

D1= Possíveis doenças graves com diagnóstico etiológico não determinado; 

D2 = Com diagnóstico etiológico determinado. 
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Tratamento geral imediato 
Oxigênio a 4 l/min 

Aspirina 160-325 mg 
Nitroglicerina SL 

Morfina IV (se a dor não ceder com a 

nitroglicerina) 

B- beta bloqueada 

Mnemônicos: “MONABs (Morfina, 
oxigênio, nitroglicerina e aspirina) 

Avaliação imediata (<10 minutos) 

Verifique os sinais vitais (manguito de PA 

automático/manual) 

Meça a saturação de oxigênio 

Estabeleça um acesso intravenoso IV 

Obtenha ECG de 12 derivações (revisão por médico) 

Faça anamnese e exame físico breves e direcionados: 

Alterações não 

diagnósticas no segmento 
ST ou ondas T 

(angina instável de risco 

Depressão de ST ou inversão 

dinâmica de onda T: fortemente 
sugestivo de isquemia (angina instável 

de alto risco/ IAM sem elevação de 

Elevação do ST ou BRE 

Novo ou supostamente 

novo: fortemente 

sugestivo de lesão 

(IAM com elevação de 

Avalie o ECG de 12 derivações inicial 

O pessoal do SME pode 

realizar avaliação e 

tratamento imediato 

(“MONA”), incluindo 

ECG inicial de 12 

derivações, e rever as 

indicações e contra- 

indicações para 

terapêutica fibrinolítica. 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

Sim Referenciar 

para Hospital 

de Referencia 

via SAMU 

Referencia para Hospital de Referencia 

via SAMU. 

Referencia para Hospital de 

Referencia  via   SAMU (USA 

preferencialmente). 
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Eletro Cardiograma Supra do 

Segmento ST 

Bloqueio de Ramo Esquerdo 

 
Supra do Segmento ST ou Inversão de T Normal ou 

Inespecífico 

Morfina. Oxigênio, Nitrato, AAS, Beta bloqueador 
 

Dor Torácica – Infarto Agudo do Miocárdio 
 

Dor Torácica – Não Infarto Agudo do Miocárdio 
 

SAMU – USA Suporte Avançado e USB Suporte Básico 

Doenças Graves 

 
Tromboembolismo Pulmonar, Síndromes Torácicas 
Aórticas Agudas, Pneumotórax Hipertensivo 

ECG 

MONAB 
DT 

IAM DT 
Não-IAM 

SAMU (USA –USB) 

TEP 
SATA 
PH 

Dças 
Graves 

NL/Inesp 

↑ST/↓T 
BRE 

↑ ST 
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Tratamento Geral Imediato (MONAB) 
 
 

• Oxigênio a 51/min. Utilizar uma máscara ou cânula nasal objetivando 

saturação de oxigênio maior que 90%. 

• Aspirina: Recomenda-se a utilização rotineira de aspirina (160  – 325mg) a 

todos  os pacientes com IAM ou SCA. 

• Nitroglicerina: SL para desconforto contínuo no peito, se a  pressão  arterial 

sistólica for maior que 90mmHg e não houver  outras contra-indicações. 

Dinitrato  de isossorbida (isordil): administrar 5mg em intervalos de cinco 

minutos (dose máxima 15mg). 

• Morfina EV: Utilizar doses de 2 a 4mg em intervalos de cinco minutos, se 

necessário, aos pacientes que obtiverem um completo alívio da dor com 

nitroglicerina ou nitrato. 

• Betabloqueador EV: considere em pacientes estáveis com frequência entre 

60 e  100 bpm. Contra indicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100 
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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA BRONCOESPASMO 
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INSUFICIÊNCIA  RESPIRATÓRIA AGUDA 
 

A – Falência súbita das funções do  trato  respiratório: 
 
 

• Ventilação – Tipo II 

• Oxigenação – Tipo 

I A 1 – Causas: 

• Tipo I = Distúrbio V/Q (Pneumonias – TEP) 

Alteração de difusão (Edema Agudo de Pulmão) 

SHUNT (SDRA) 

• Tipo II = Depressão do drive respiratório 

Doenças neuromusculares 

Sobrecarga ventilatória (ASMA) 

 
B – Quadro clínico 

 
 

 Dispnéia 

 Cianose 

 Alterações do nível de consciência 

 Alterações hemodinâmicas 

 Alterações da FR, uso de MM acessórios 

 Doença de base 
 

C – Diagnóstico laboratorial: 
 
 

 Oximetria de pulso 
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D – Conduta: 
 
 

 Oxigenioterapia 

 Monitorização 

 Acesso venoso 

 Doença de base 
 

E – Oxigenioterapia 
 
 

 Máscara 

 Cateter nasal 

 Venturi 

 Máscara com reservatório 

 Ventilação mecânica 

- Invasiva 

- Não invasiva 
 
 
 
 

BRONCOESPASMO 
 
 

Pneumopatias obstrutivas 
 
 

• Crise asmática 

• Agudização do DPOC 
 
 

Fisiopatologia: 
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 Processo inflamatório crônico das vias aéreas 
 
 

Quadro clínico: 
 
 

• Dispneia 

• Tosse 

• Sibilos 

• Opressão torácica 

Tratamento: 
 
 

A – Oxigenioterapia (se saturação de O2 < 90% ) 

 Máscara, cateter nasal, venturi, máscara com 

reservatório B – Drogas broncodilatadoras inalatórias 

 Beta 2 adrenérgicos = Fenoterol, Salbutamol 

 Parassimpatolíticos = brometo de 

ipratrópio C – Drogas brocodilatadoras 

sistêmicas 

 Aminofilina 

 Terbutalina 

D – Antiinflamatórios esteroidais 

 Parenterais = Hidrocortisona, Metil Prednisolona 

 Orais= Prednisona 
 

Conduta no Pronto Atendimento : 
 
 

1 – O2 se necessário, cuidado para pacientes DPOC com máscara de O2 com altas FiO2 
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2 – Fenoterol 2,5 mg = 10 gt ( Máximo = 5 mg ou 20 

gt ) 3 inalações seriadas 15/15 min 

 
3 – Avaliação clínica, senão ocorrer melhora: 

Associar ipratrópio 20 – 40 gts ( 250 – 500 

mg ) Inalações seriadas 30/30 min , 1 – 4 

horas 

 
4 – Corticóide parenteral 

Hidrocortisona após as 4 horas ou já a partir da primeira 

hora Se necessário. 

Dose = 5 mg/kg 
 
 

5 –  Aminofilina  – Terceira linha Dose = 5 mg/Kg , administrar EV em 30 minutos ( 

Maximo = 250 mg ou 1 ampola ) 

6 – Sulfato de magnésio (crise asmática grave) 

Dose = 2 g em 30/40 minutos (2 amp. Sulfato Magnésio 10%) 
 
 

Se receber alta: 
 
 

• Prednisona 40 mg/dia por 7 dias 

• Inalações com Beta 2 agonista 4/4 horas por 48 horas 
 

Se necessário internar: 
 
 

• Manter todas as drogas utilizadas no PS 
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• Se necessário Aminofilina, manter inicialmente em infusão contínua 
 

Se não tiver resposta com as medidas acima, evoluir com alteração do nível de 

consciência, exaustão, instabilidade hemodinâmica, fadiga = cuidados de CTI 

 
No atendimento da agudização do DPOC nunca esquecer que a infecção é o 

principal desencadeante. 

DPOC – Quando indicar antibioticoterapia? 
 
 

• Piora da dispnéia e alteração do escarro. 
 

Quais antibióticos podem ser utilizados? 
 
 

• Abaixo dos 65 anos e sem comorbidades = Amoxicilina 

• Acima dos 65 anos e com comorbidades = Macrolídeos ou Quinolonas respiratórias. 

• Avaliar caso a caso, considerar a necessidade e encaminhamento  para  melhor  

avaliação (exames, especialistas) 

OBS: Iniciar a primeira dose de antibiótico nas primeiras 4 horas no PSDV. 

Conduta- crise asmática no Pronto Atendimento 
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Não consegue falar, exaustão, 

cianose, baixo nível de consciência 

Reavaliação da gravidade 

Piora 

Piorados sinais 

de gravidade 

Resposta ausente / pequena 

Persistência dos sinais de 

gravidade 

Resposta parcial 

Redução dos sinais de 

gravidade 

Boa resposta 

Sem sinais de 

gravidade 

Cuidados intensivos, 

considerar EOT 
Até três doses de -agonista cada 10 

a 30 minutos, oxigênio 3 L/min se 

SaO2  92% ou SaO2 indisponível 

Rápida avaliação da gravidade: 

Clínica, SaO2 

Manter 2 via inalatória dois a cinco 
jatos a cada 4h por 48 h. Prednisona, 

ou equivalente, 1 a 2 mg/Kg, max 60 
mg via oral no PS e em casa por 7 a 
10 dias, referira o clínico / 

especialista 

2 via inalatória a cada 30 a 

60 min até 4 h. associar 

ipratrópio. 

Prednisona ou equivalente, 

60 mg 

2 via inalatória a cada 30 a 60 

min até 4 h. Associar 

ipratrópio. 

Prednisona ou equivalente, 60 

mg 

AVALIAR A RESPOSTA ENTRE 1 E 4 HORAS 

 

Sem sinais de gravidade ou fatores de risco. 

 
Continuar 2 via inalatória 

Dose alta, prednisona 40 a 60 mg, via oral, por 7 a 

10 dias. Referenciar para AB ou AE. 

Parcial ou não resposta 

Sinais de gravidade ou asma de 

risco. 

 
Referenciar para internação via 

SAMU 
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DOSE DOS MEDICAMENTOS 

Aerossol dosimetrado (AD) + espaçador de grande volume: 

2 – agonista – cinco jatos; Ipratrópio – três jatos 

Nebulizador jato: soro fisiológico 3 a 5ml, oxigênio 6 L/min, máscara bem adaptada à face 

(preferível bocal) 2-agonista-2,5 mg (10 gotas); Ipratrópico – 250 g (20 gotas). Pacientes 

graves podem beneficiar-se do dobro da dose usual. 
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CRISE HIPERTENSIVA / EDEMA AGUDO DE PULMÃO 
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Edema Agudo de Pulmão 

 
Síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, as alterações 

fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de fluídos nos espaços 

alveolares e intersticiais dos pulmões, resultando em hipoxemia, complacência 

pulmonar diminuída, trabalho respiratório aumentado e relação ventilação-perfusão 

anormal. 

 

Classificação etiológica do edema agudo de pulmão 

1. Causas hemodinâmicas 
• Insuficiência ventricular esquerda. 
• Obstrução da valva mitral (estenose mitral, mixoma de átrio 

esquerdo, trombose de átrio esquerdo). 

• Arritmias cardíacas. 
• Hipervolemia. 

2. Permeabilidade capilar alterada 
• Endotoxemia. 
• Infecção (viral, bacteriana) pulmonar. 
• Quase afogamento. 

• Aspiração pulmonar. 
• Anafilaxia. 
• Síndrome do desconforto respiratório agudo. 

3. Pressão oncótica do plasma diminuída 

4. Excesso de pressão intrapleural negativa 
• Reexpansão de pneumotórax 

5. Miscelânea 
• Neurogênico, após traumatismo craniano. 
• Edema pulmonar de altitude. 
• Embolia pulmonar. 

 
Duas situações clínicas mais frequentes são reconhecidas, sendo a principal, a 

elevação da pressão hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão 

diastólica final do VE durante a falência ventricular esquerda. Por isso, esse tipo de 

edema pulmonar é chamado de hemodinâmico ou cardiogênico. 
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O segundo mecanismo de edema pulmonar é o aumento da permeabilidade da 

membrana endotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de 

proteínas do capilar para  o espaço intersticial. Esse tipo de edema é chamado não 

cardiogênico. 

Um terceiro mecanismo de edema pulmonar ocorre por redução da pressão 

oncótica do plasma. Entretanto, mesmo uma diminuição acentuada dessa pressão pode 

não ser acompanhada de edema pulmonar, a menos que exista,  concomitantemente,  

moderada  elevação da pressão hidrostática capilar. 

 

 

 
Quadro Clínico 

 

 
O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o 

aumento  da pressão hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 

25mmHg.Pequenos acúmulos de líquido provocam taquipnéia, taquicardia e poucas 

crepitações grossas à ausculta pulmonar, como ocorre em pacientes portadores de 

insuficiência cardíaca prévia. 

Ex. Físico: Palidez, sudorese fria, cianose de extremidades, utilização da 

musculatura respiratória acessória com respiração superficial e ruidosa. 
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Aumento do líquido 

intra-alveolar 

Diminuição da 

complacência pulmonar 

Aumento do trabalho 

ventilatório 

Alteração na 
radiografia de tórax 

Esteriores pulmonares 

Sudorese 

Cianose 

Dispnéia 

Hipoxemia 

Vasoconstrição 

periférica 

Queda do DC 

Aumento da pressão 

atrial esquerda 

Aumento da pressão 

diastólica final do 

ventrículo esquerdo 

 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Falência Miocárdica 
Aumento da 

atividade simpática 

Queda do DC 

Hipertensão 

arteriolar pulmonar 

Edema intersticial 

Aumento da pressão 

capilar pulmonar 

Alteração da relação 

ventilação / perfusão 

Edema perivascular 
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Exames Complementares 
 
 

• ECG: avaliar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia; arritmias; 

sobrecargas atriais e ventriculares que possam sugerir cardiopatias 

orovalvares ou hipertensão arterial sistêmica; 

• Radiografia de tórax: Avaliar área cardíaca, campos pulmonares (detectando-

se edema intersticial e/ou alveolar. 

• Oximetro de pulso. 
 

 
Tratamento 

 
 

As medidas fundamentais incluem: 

 
• Oxigênio: Melhor administrado através de máscara facial com  reservatório, 

podendo atingir fração inspiratória de oxigênio próximo a 100%. 

• Vasodilatadores: O uso de nitratos sublinguais a cada 5 -10 minutos é de 

grande valor. Mediante PA sistólica > 90mmHg, pode-se utilizar nitroglicerina 

na dose de 

0.3 a 0.5 microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 

0.1 microgramas/Kg/min, pode ser utilizado na ausência de resposta 

terapêutica com a nitroglicerina. 

 

• Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm efeito 

imediato por aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos 

diminuem a pré-carga antes de induzir diurese. 

• Morfina: na dose de 1  – 2mg administradas a cada 1 a 2 minutos atuam 

reduzindo  a pré-carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a 
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ansiedade. A posição sentada é preferencial na abordagem do paciente em 

edema agudo de pulmão. Tal posição facilita a movimentação do diafragma 

pela ação da gravidade, diminuindo o trabalho respiratório. 

Ventilação mecânica invasiva e não invasiva (CPAP, BIPAP), se disponível. 
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Emergências Hipertensivas 
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Definições e Dilemas 
 
 

Existem inúmeras definições para os termos crise hipertensivas, emergências 

hipertensivas e urgências hipertensivas. De uma maneira geral, o  conceito  de  crise 

hipertensiva engloba um espectro de situações clinica quem tem em comum uma  

pressão arterial (PA) elevada e potencial de lesão em órgãos-alvo. 

O termo pressão arterial acentuadamente elevada deve ser utilizado em vez de 

crise hipertensiva, uma vez que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-socorro  

(P S) com  PA acentuadamente elevada não apresenta, de fato, um risco de eventos 

cardiovasculares em curto prazo muito maior do que  hipertensos  não  controlados  

acompanhados ambulatoriamente. Alguns autores consideram um nível de PA diastólica 

maior que  120  mmHg como parte da definição; entretanto, o nível da PA tem 

importância secundaria visto   que podemos ter lesão aguda de órgãos-alvo com 

pressões diastólicas menores  que  120  mmHg, particularmente nos indivíduos que não 

são hipertensos crônicos como na eclampsia e nas glomérulo nefrites agudas. Por outro 

lado, hipertensos crônicos não tratados podem apresentar pressões diastólicas maiores 

que 120 mmHg sem nenhum sintoma ou evidencia de lesão aguda em órgão-alvo. Por 

exemplo, em um individuo normotenso, uma pressão arterial média (PAM) de 60 mmHg 

é suficiente para manter um fluxo sanguíneo constante, já para um hipertenso, a mesma 

PAM de 60 mmHg pode estar associada a uma diminuição importante do fluxo 

sanguíneo em órgão nobres. Em indivíduos normotensos, o fluxo  é  constante até  PAM 

de cerca de 150 mmHg, acima da qual há aumento do fluxo sanguíneo com possível 

extravasamento de liquido para o intravascular e instalação de encefalopatia 

hipertensiva. Em hipertensos crônicos este limite é superior, encontrando-se em PAM 

acima 200 mmHg. 
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Outro aspecto das definições é a diferenciação entre urgências e emergências 

hipertensivas. As emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de órgãos-

alvo e risco iminente de vida, que necessitam redução imediata da PA (não 

necessariamente para  níveis normais). Tais emergências devem ser tratadas 

inicialmente nas UBSs e PS,  e  a seguir encaminhadas para o  hospital (preferencialmente  

numa unidade de terapia  intensiva).  Já as urgências hipertensivas são situações em que 

existe risco potencial de lesão de órgão-  alvo, como por exemplo, pacientes que já 

apresentam alguma lesão de órgão-alvo prévia (infarto do miocárdio, acidente vascular 

cerebral ou insuficiência cardíaca) e que, portanto, apresentam um risco maior de novas 

complicações e curto prazo na vigência de PA acentuadamente elevada. Muitas vezes, 

as urgências hipertensivas  necessitam  apenas  de ajuste ou introdução de anti-

hipertensivos e acompanhamento ambulatorial precoce, sem necessidade de 

internação; outras vezes, observação de curta duração na UBS e UPH pode ser 

necessária. 

Nestes casos, nos parece que o mais importante é o empenho do médico em conseguir 

um acompanhamento ambulatorial precoce e aumentar o grau de entendimento do 

paciente de que este apresenta uma doença grave com risco de sérias complicações e 

necessidade de acompanhamento médico adequado (encaminhar para UBSs ou atenção 

especializada). 

Existem ainda as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento 

acentuado  da PA é desencadeado por dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto 

(tonturas, mal- estar), ansiedade, abandono do tratamento ou uma associação destes 

fatores. 

Este grupo de paciente é provavelmente o responsável pela maior parte dos que 

procuram um pronto-socorro (P S) com PA acentuadamente elevada. 

Não há, entretanto, estudos epidemiológicos de prognóstico que validem esta 
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classificação em termos de incidência de complicações e eventos adversos em curto 

prazo. Desta forma, esta classificação é apenas uma convenção e não se baseia em dados  

epidemiológicos e sim em suposições e dados fisiopatológicos. De fato, a grande maioria 

dos pacientes de P S com PA acentuadamente elevada não apresenta sintoma referente  

á  hipertensão e não tem lesão rapidamente progressiva de órgãos-alvo  em  curto  prazo. 

O risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente vascular cerebral 

(AVC) é pequeno em curto prazo. 

Assim, de uma maneira simplificada, convenciona-se categorizar pacientes com PAD 

> 120 mmHg ou PAS > 180 mmHg como tendo PA acentuadamente elevada; a 

emergência hipertensiva será definida pela presença de lesão aguda de órgãos-alvo com 

risco iminente de vida e pelo risco em curto prazo de desenvolver lesões agudas de 

órgãos-alvo. 

As principais dificuldades do manejo da PA acentuadamente elevada no P S 

englobam uma serie de perguntas para o medico emergencista. 

1) A paciente esta estável? 

2) Que investigação adicional deve-se realizar? 

3) O paciente necessita de intervenção imediata? 

4) Qual a intervenção mais adequada? 

5) O paciente necessita de internação em enfermaria, UTI, ou pode ir de alta para 

acompanhamento ambulatorial? 

6) Se sair de alta, em quanto tempo deve ser visto no ambulatório? 
 
 

Epidemiologia 
 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é muito comum  nos países  ocidentais.  

Estima- se que a prevalência de HAS seja de 20% a 25% da população. A HAS essencial é 

a principal causa, e um grande número de pacientes desconhece ser hipertenso. Além 
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disso, uma parcela considerável dos hipertensos não apresenta um controle adequado 

da PA. 

Estima-se que de 1% a 2% dos hipertensos apresenta crise hipertensiva  a cada  

ano,  esta incidência é maior em negros, idosos e em hipertensos sem controle 

adequado da PA. 

O principal motivo que leva ao descontrole pressórico é:  falta  de  

acompanhamento com medico de atendimento primário e problemas com álcool e uso 

de drogas ilícitas foram identificados como fatores de risco para apresentação ao P S 

com crise hipertensiva. 

A tendência temporal é de queda na incidência das crises hipertensivas nestas 

populações, atribuída em parte a um melhor controle da PA em virtude de melhor 

aderência e entendimento da necessidade do tratamento. 

A hipertensão maligna incide em cerca de 1% dos hipertensos, sendo duas vezes 

mais frequente em homens. 

Em pacientes brancos, até 80% dos casos de hipertensão maligna são causados 

por hipertensão secundaria, principalmente se a apresentação ocorre antes de 30  anos.  

Em pacientes negros, a hipertensão essencial é a principal causa de hipertensão maligna 

(cerca de 82%), inclusive em pacientes mais jovens. Não temos dados nacionais que 

permitam uma estimativa das causas de hipertensão maligna na população mulata. Em 

relação a emergências hipertensivas em geral, estima-se que de 23% a 56% dos 

pacientes, a depender da população estudada, apresentam uma causa secundaria de 

hipertensão arterial. 

 
Avaliação Inicial 

 
 

A avaliação inicial deve incluir uma historia e um exame físico sucintos e  alguns 

exames complementares. Em pacientes com quadro nitidamente emergencial, deve-se 
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dar prioridade a uma pronta intervenção terapêutica em detrimento de uma historia 

clinica detalhada e estudos diagnósticos demorados. Tais itens da abordagem nas 

emergências hipertensivas podem ser realizados a partir do momento em que o paciente 

estiver estável. 

A historia deve incluir duração e gravidade da hipertensão previamente existente, 

presença de lesão previa de órgão-alvo (insuficiente cardíaca, doenças  coronariana, 

insuficiência renal, doença cerebrovascular),uso de medicações anti-hipertensivas, grau 

de aderência ao tratamento e controle da PA, uso de outras  substancias,  como 

simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, presença de sintomas 

específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas incluem dor 

torácica (isquemia miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou lombalgia (dissecção 

de aorta), dispneia (insuficiência cardíaca – ICC), sintomas neurológicos focais, cefaleia, 

convulsões e alterações do nível de consciência. 

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares e  nervoso  

central. A PA deve se medida com o paciente deitado e em pé (se possível) para avaliar  

depleção volêmica e nos dois braços. Os pulsos devem ser verificados.  O  exame  

cardiovascular deve buscar por sinais de ICC como taquipnéia, estase jugular, 

crepitações pulmonares, B, ictus desviado, hepatomegalia, edema de membros  

inferiores  e  de  dissecção de aorta como pulsos assimétricos, medidas 

significativamente diferentes da PA nos dois braços, sopros cardíacos e abdominais, 

massas pulsáteis. O exame neurológico deve avaliar o nível de consciência e orientação, 

sinais de irritação meníngea, campo visual e sinais neurológicos focais. 

Exames complementares importantes incluem um ECG para avaliar a presença de 

isquemia miocárdica; RX de tórax para avaliar área cardíaca, congestão pulmonar e sinais 

de dissecção de aorta; e glicemia capilar (dextro) para avaliar hipoglicemia em casos de 

alteração do nível de consciência. Outros exames serão solicitados conforme indicação 
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clinica. 

 
Manejo Geral 

 
 

Os pacientes com uma emergência médica (dispneia, intensa, edema agudo de 

pulmão, dor precordial, palidez, sudorese, alteração do nível de consciência e ou sinais  

focais) devem ser encaminhados á sala de emergência e a tratamento iniciado 

concomitantemente á avaliação clinica complementar mais minuciosa. De uma maneira  

geral,  considera-se que  a  PA deve ser reduzida em questão de minutos a uma hora nas 

emergências hipertensivas. A redução inicial não deve ultrapassar 20% a 25% da PA 

média inicial. Em termos práticos, não se deve reduzir de imediato a PA diastólica para 

menos de 100 mmHg a 110 mmHg.  Para  tanto, devem ser utilizadas, de preferência 

drogas anti-hipertensivas de uso parenteral e com monitorização constante da PA. Já 

pacientes que se apresentam com  quadros  menos  dramáticos com queixas como 

cefaleia, tontura, ansiedade, dores torácicas inespecíficas, dispneia (sem a observação 

objetiva de dispnéia) e PA acentuadamente elevada, devem ser examinados 

clinicamente para excluir lesão aguda de órgãos-alvo,  bem  como  avaliados  quanto ao 

risco de desenvolvimento de lesão de órgãos-alvo em curto prazo, medicados com 

sintomáticos e observados no P S (preferencialmente num local silencioso e com pouca 

luminosidade) com avaliação posterior. 

Nestes casos, a solicitação de exames complementares deverá se feita com base 

na suspeita clinica após historia e exame físico.Este grupo de pacientes  apresenta ,  na  

maioria  das vezes, pseudocrise hipertensivas e urgências hipertensivas, e menos 

comumente uma emergência hipertensiva.Entretanto, é importante ressaltar que  este 

grupo  de pacientes  deve ser avaliado adequadamente para que não se liberem para 

acompanhamento ambulatorial pacientes com emergências médicas não suspeitadas. 

Pacientes com cefaléia tensional, enxaqueca ou outras cefaléias primárias associadas 
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a aumento acentuado da PA devem receber analgésicos e sintomáticos com  reavaliação  

posterior. Pacientes com sintomas sugestivos de ataque de pânico ou muito ansiosos 

devem receber um sedativo (benzodiazepínico) e ser reavaliados posteriormente. 

Pacientes com  tontura devem ser minuciosamente avaliados para se descartar doença 

cerebrovascular vertebrobasilar, medicados com sintomáticos e reavaliados 

periodicamente. 

 
▪ Emergência Hipertensiva 

É definida como situação na qual ocorre elevação importante da PAS, associada ou 

não a lesão de órgão alvo irreversível. 

 
▪ Urgência Hipertensiva 

São situações em que a PAS está elevada, com PAD > 120 mmHg, porém são 

mínimas ou mesmo não se observam lesão de órgão alvo. 

 
Emergências Hipertensivas 

 

 
▪ Encefalopatia hipertensiva 

▪ Dissecção de aorta 

▪ Edema agudo de pulmão 

▪ Infarto agudo do miocárdio 

▪ Hipertensão intracraniana 

▪ Eclampsia 

▪ Feocromocitoma 
 
 

Conduta Inicial nos Pacientes com Emergências Hipertensivas 
 
 

▪ Monitorização cardíaca, PAMNI e oximetria 
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▪ Acesso venoso 

▪ Iniciar o tratamento farmacológico 
 
 

Conduta Inicial nos Pacientes 
 
 

▪ Objetivo – rápida e gradual redução da PAS. Nas emergências hipertensivas esta 

redução deverá ser obtida imediatamente, no máximo com 1 hora da  chegada  a 

Unidade de Saúde. 

▪ Redução de 25% da PAM 

▪ Redução da PAD para 100 a 110mmHg nas 2 a 6 horas iniciais do tratamento,  

até  níveis de PAS normais em alguns dias 

▪ Redução imediata em 15 a 20 min da admissão na suspeita de dissecção de 

aorta e/ou EAP. Utilizar B bloqueador + nitroprussiato para dicecção de aorta 

▪ Alcançar e manter a PAS 180X100mmHg em 6 a 12 horas da admissão no AVCI ou H 
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TAQUIARRITMIAS 
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Taquicardias 
 
 

As decisões sobre o tratamento de taquicardias clinicamente significativas exigem 

que os médicos perguntem e respondam a duas questões – chave: 

1. O paciente está estável ou instável? Com sinais e sintomas importantes devidos 

a taquicardia? 

Em geral, as taquicardias estáveis são tratadas com fármacos (pelo menos 

inicialmente) ao passo que as taquicardias instáveis exigem cardioversão 

imediata. 

 
2. A questão do ECG: O complexo QRS é largo ou estreito? 

Isto é importante primariamente porque orienta a escolha da farmacoterapia. 
 

 
Princípios de novos tratamentos para arritmias 

 

• Antiarrítmicos são também pró-arrítmicos. 

• Um antiarrítmico pode auxiliar, mais de um pode ser nocivo. O uso  de  dois ou  

mais antiarrítmicos aumenta o risco de complicações da função e do ritmo 

cardíaco. 

• Os antiarrítmicos podem agravar o estado de um coração  debilitado.  Se  o  

paciente com taquicardia sintomática tem a função miocárdica deteriorada, a 

maioria  dos antiarrítmicos agravará a função cardíaca. 

• A cardioversão elétrica pode ser a intervenção de escolha ou um “segundo 

antiarrítmico”. Vale o critério “instável x estável, respectivamente”. 

• Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. As novas diretrizes estabelecem 

uma prioridade maior na identificação da arritmia, se o tempo e estado clínico 

permitirem. 
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Taquicardia estável 

 

A taquicardia estável refere-se à condição em que o paciente apresenta: 
 

• FC > 100bpm 

• Nenhum sinal ou sintoma significativo causado por aumento da freqüência cardíaca. 

• Uma anormalidade cardíaca subjacente que gera o ritmo (p.ex., febre e 

exercício são condições sistêmicas, não condições cardíacas). 

• O algoritmo oferece 4 classes ou quadros de triagem para taquicardia estável: 

1. Fibrilação / Flutter atrial 

2. Taquicardias de complexo estreito 

3. Taquicardias de complexo largo de tipo desconhecido 

4. Taquicardias ventriculares ( monomórfica ou polimórfica) 

Se em algum momento o paciente começa a se tornar hemodinamicamente instável  

o médico deve alterar o protocolo para “Taquicardia Instável” e iniciar a preparação para 

cardioversão sincronizada. 
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Avaliar o ritmo 

Irregular 

TV ou 

ritmo incerto 
TSV com aberração 

de condução 

Regular 

QRS ≥ 0,12 seg 

Em todos os 

Momentos: 

- garanta as vias 

aéreas e acesso EV. 
- Considere CVE 

- Trate causas 

reversíveis (6H e 

5T) 

Estabilização clínica: ABC primário e secundário; 

Monitorização: PA, ritmo, oximetria e O2 s/n 

ALGORITMO– TAQUICARDIA COM PULSO* 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

TAQUICARDIA COM PULSO 

Há instabilidade? 

(confusão, hipotensão, 

dor torácica, dispnéia) 

Imediata 

CVE 

sincronizada 

NÃO Algoritmo 

37.3 

- Acesso venoso e coleta de exames; 

- Obter ECG de 12 derivações 

QRS estreito 

(< 0,12 seg) 

Algoritmo 37.2 
Taquicardio 

QRS Estreito Quatro possibilidades 

Avaliar duração do QRS 
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A) FA com condução aberrante 

- Algoritmo 37.2 

B) TV polifórmica recorrente 

- consulta com especialista 

C) Torsades de pointes: dar 
magnésio EV: 1 a 2g , 5 a 60 

min 

D) FA com pré-excitação 

(WPW) 

- Algoritmo 

taquicardia complexo 

estreito 

- Amiodarona: 

• 150 mg EV em 10 

min e repetido s/n 

• máximo: 2,2g em 24h 

- Prepare para CVE 

sincronizada (Algoritmo 

37.3) 
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Nome: Taquicardia de QRS estreito e ritmo 

irregular 

- 1ª hipótese: FA 

- Outras: flutter ou taquicardia atrial 

multifocal 

Reverteu 

Avaliar reversão da arritmia 

Imediato: Controlar a FC 

(diltiazem, verapamil ou 

betabloqueador) 

Cuidado: Doença pulmonar 

(betabloqueador) e disfunção de VE 

(todos) 

Inicialmente: 

Tente manobra vagal 

Dê adenosina: 6mg IV em bolus: 

repetir 12 mg e novamente mais 12 

mg 

 

ALGORITMO – TAQUICARDIA COM QRS ESTREITO *,** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QRS < 0,12 segundos 

Persiste 

 
NÃO 

 
SIM 

O ritmo é irregular? 

Imediato: Controlar a FC 
(diltiazem, verapamil ou 
betabloqueador) 

- Tratar a causa de base 

- 1ª hipótese: TSV p/reentrada 

- Observação e pode-se repetir a 

adenosina 

- Considere medicações com 

maior duração: betabloqueador 

(cuidado com asma e DPOC), 

diltiazem e verapamil 

Hipóteses: 

- Flutter atrial 

- Taquicardia atrial ectópica 

- Taquicardia juncional 

Taquicardia de QRS estreito com RR 
regulares 
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* Baseado no Suporte Avançado de Vida 2005: http//www.circulation.org e http//www.aha.org 
**Em todos os momentos, avalie vias aéreas, respiração, acesso EV; considere CVE e trate fatores reversíveis (6H e 5T) 
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ALGORITMO – CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA* 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Taquicardia 

(sinais e sintomas sérios relacionados com a taquicardia) 

- Se a freqüência ventricular for > 150bpm, prepare-se para cardioversão imediata. 

- Pode-se fazer um rápido teste medicamentoso baseado nas arritmias específicas. 

- Geralmente não é necessário a cardioversão imediata se a FC for ≤ 150 bpm. 

Tenha disponível à beira do leito 

- Monitor de saturação de oxigênio 

- Equipamento de apiração 

- Via EV 

- Equipamento de intubação 

Faça pré-medicação sempre que possível** 

- TPSV 

- Flutter 

- FA 

- TV polifórmica 

Observações importantes: 

1. Fique atento para a possível necessidade de ressincronizar o equipamento após cada cardioversão. 

2. Se houver demora na sincronização e o quadro clínico for crítico, aplique choque não-sincronizado imediatamente 

3. A TPSV e o flutter atrial geralmente respondem a baixos níveis de energia. Inicie com 50 J. 

Dose de energia monofásica 

escalonada (ou equivalente de energia 

bifásica) de 100 J, 200 J, 300 J, 360 J 

Dose de energia monofásica 

escalonada (ou equivalente de energia 

bifásica) de 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 

360 J 

Dose de energia monofásica 

escalonada (ou equivalente de energia 

bifásica) de 200 J, 300 J, 360 J 

- TV polifórmica 
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Taquicardias Instáveis 
 
 

A taquicardia instável existe quando o coração bate rápido demais para a 

condição cardiovascular do paciente. Tal elevação da frequência cardíaca reduz o 

período de diástole entre os batimentos, impedindo que sangue suficiente flua para o 

coração. Um volume sanguíneo reduzido nos ventrículos significa que o volume sistólico 

também é reduzido. O termo “bater rápido demais” também implica em “bater de forma 

ineficiente”. A força e a coordenação das contrações ventriculares são insuficientes para 

manter o volume sistólico. 

As chaves para o tratamento de pacientes em taquicardia instável são:  o  

reconhecimento rápido de que o paciente está significativamente sintomático ou, até 

mesmo, instável; e o reconhecimento rápido de que os sinais e sintomas são causados 

pela taquicardia. 
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Algoritmo para taquicardia instável: cardioversão sincronizada 
 
 

1 

 
2 

 
 

3 

 

4 

 

5 

 

OBS: Nunca esquecer de apertar o botão Sinc do aparelho para a realização de cardioversão 
sincronizada 

Se a freqüência ventricular for > 150 bpm, prepare-se para 

cardioversão imediata. Pode-se fazer um rápido teste com 

medicamentos, baseado nas arritmias específicas. Geralmente não é 

necessária a cardioversão imediata, se a FC for  150 bpm. 

 

Taquicardia 

Com sinais e sintomas importantes relacionados à taquicardia 

Tenha disponível à beira do  leito 

Monitor de saturação de oxigênio 

Equipamento de aspiração 

Via IV 

Equipamento de intubação 

Faça pré-medicação sempre que possível 

Midazolam 5mg ou 0,05 – 0,1mg/kg 

Cardioversão sincronizada 

TV Dose de energia monofásica 

TPSV (ou dose de energia bifásica 

FA clinicamente equivalente) 

Flutter atrial de 100 J, 200 J, 300 J, 360 J 
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• A taquicardia sinusal não é uma forma de taquicardia sintomática. Não  é uma 

arritmia  e não irá responder à cardioversão. 

• O Flutter atrial produz tipicamente uma FC próxima a 150bpm. Frequências tão 

altas muitas vezes provocam sintomas e a cardioversão é frequentemente 

necessária. A cardioversão do flutter atrial pode ser freqüentemente atingida com 

níveis de energia menores (50J) do que os necessários para outras arritmias. 

• O algoritmo para cardioversão sincronizada recomenda uma  sequência  padrão  

de níveis de energia para a cardioversão sincronizada: 100J – 200J – 300J – 360J 

(quando desfibriladores monofásicos). 

• As duas exceções são o flutter atrial, que responde com frequência a níveis de 

energia mais baixos (tais como 50J), e a TV polimórfica que  frequentemente  

necessita  de  níveis de energia mais baixos. 
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EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS AVC - COMA – CEFALÉIA 
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Atendimento Inicial do Paciente com AVC 
 

1) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas 

A) Nível de consciência (escala de coma de Glasgow). 

B) Inspeção de orofaringe: prótese dentária, alimentos, corpo estranho, reflexo 

do vômito e deglutição. 

C) Remoção de corpo estranho/ prótese dentária, aspiração de secreções, 

D) Posicionamento do paciente 

Elevação do mento e da cabeceira 30° em caso de rebaixamento do nível 

de consciência. 

Caso contrário, manter cabeceira a 0°. 

E) Oferecer O2 por máscara ou cateter nasal se saturação for menor que 92%. 

F) Intubação orotraqueal dos pacientes com rebaixamento do  nível  de  

consciência pela incapacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas 

e/ou lidar com secreções. 

 
2) Respiração: ventilação e oxigenação 

 

 
A) Pacientes incapazes de respirar: ventilação ambu/ máscara, ambu/tubo 

orotraqueal  ou ventilação mecânica. 

B) Pacientes com respiração espontânea: verificar frequência, profundidade e  

eficiência. 

C) Oxímetro de pulso; suporte de O2 para atingir saturação igual ou superior a 

95%. Excluir possíveis erros de medida: doença vascular oclusiva, hipotensão, 

envenenamento por monóxido de carbono. 

OBS: Oxímetro não avalia a ventilação. 
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3) Circulação: 

 
 

A) Verificar pulso e pressão arterial (MMSS direito e 

esquerdo) DD: AVE x dissecção de aorta. 

 

B) Tratamento agressivo da hipotensão arterial. Reposição de 500 a 1000ml de 

SF0,9%.Repetir se necessário. 

C) Monitorização cardíaca e eletrocardiograma: ritmo e função cardíaca podem 

ser afetados pela liberação de catecolaminas durante AVE (alterações 

inespecíficas ECG, arritmias cardíacas, ICC e IAM) 

D) Tratamento das arritmias: risco de repercussões hemodinâmicas. 
 

 
Escala de Cinccinati 

Avaliação de trauma craniano/ raquimedular: 

A) Pesquisar hemotímpano, sinal de Battle,  equimose  periorbitária,  pontos 

dolorosos no escalpo e coluna cervical, espasmo paraverebral. 

 
Cuidados gerais: 

Evitar uso de soluções de glicose a 5% 

Controle da hipertermia com dipirona e/ou paracetamol. 

Administrar tiamina 100mg (IV) para alcoólatras e 

desnutridos. 

Evitar sonda nasogástrica ou sondagem vesical se houver indicação de trombólise. 
 
 
 

Abordagem Neurológica 
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História clínica: 

 
 

A) Tempo de início dos sintomas 

B) Traumatismo crânioencefálico no início dos sintomas. 

C) Crise convulsiva antecedendo ou acompanhando os sintomas. 

D) Uso de anticoagulantes orais 

E) Sintomas  sugestivos de IAM 

F) Dispnéia 

G) Sintomas sugestivos de Hemorragia intracraniana 

H) Rigidez de nuca 

I) Intolerância a luz 

J) Náuseas e vômitos 

Diagnóstico diferencial 
 
 

A) Paciente comatoso, confuso ou afásico: desafio diagnóstico 

B) Crises convulsivas: período pós-ictal ? 

C) Condições metabólicas: hiperglicemia e hipoglicemia. Considerar  também 

distúrbios do sódio sérico e encefalopatias ? 

D) Hematoma subdural e tumores 

E) Migranea com déficit transitório ou persistente (diagnóstico de exclusão) 

F) Infecções: abcessos e meningoencefalite 

G) Abuso de drogas 

H) Encefalopatia hipertensiva 
 
 

Diagnóstico topográfico: 

A) Hemisfério dominante: habitualmente esquerdo 

Afasia 
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Desvio do olhar conjugado para 

esquerda Hemianopsia homônima 

direita Hemiparesia/ hemiplegia a 

direita 

Hemi-hipoestesia/ anestesia a direita 

B) Hemisfério não dominante: habitualmente direito 

Negligencia ou “extinção” 

Desvio do olhar conjugado para 

direita Hemianopsia homônima 

esquerda Hemiparesia/ hemiplegia a 

esquerda Hemi-hipoestesia/ anestesia 

a esquerda 

C) Tronco cerebral: Sintomas bilaterais ou cruzados 

Hemiparesia ou quadriparesia 

Hemi-hipoestesia ou perda sensitiva nos 4 

membros Anormalidades na movimentação 

ocular 

Disfagia 

Vertigem ou tinitus 

Soluços ou alterações 

respiratórias Incoordenação axial 

ou apendicular 

 

 
 

Etiologia: 

A) Sintomas sugestivos de AVE hemorrágico: 

Cefaléia intensa 
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Instalação 

súbita 

Sinal focal (hemorragia intra-

parenquimatosa) Rebaixamento do  nível 

de consciência Náuseas ou vômitos 

Diplopia horizontal 

Papiledema ou hemorragias retinianas 

B) Sintomas sugestivos de hemorragia subaracnóide (HSA): 

Todos os anteriores 

Dor cervical e/ou rigidez e nuca 

Ausência de sinais focais 

 
Manejo da Pressão Arterial 

Regulação da perfusão cerebral 

Pressão de perfusão cerebral = pressão arterial média – pressão intracraniana 

PPC = PAM – PIC 

PPC (normal) = 70 a  95  mmHg 

PPC > ou = 140 (edema cerebral) 

PPC < 50 (isquemia global 

cerebral. 

Controle da Glicemia 

A) Hipoglicemia: administrar glicose hipertônica a paciente com glicemia menor 

que 60 mg%. 

B) Hiperglicemia:   controle   rigoroso nas  primeiras horas, com medidas da 

glicemia capilar horas, tratar com insulina regular(simples) se glicemia for maior 

que 250 mg%. 

 
Controle de Convulsões 
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A) Diazepam (Amp. Com 10 mg): 10 mg EV, infundir 5 mg por minuto, até dose 

máx. de 30 mg. 

B) Fenitoína (Amp. Com 250 mg):Utilizar após controle  com benzodiazepinico,  

Diluir  em SF 0,9%, na dose de 15 a 20 mg/Kg, infundir 50 mg/min. 

C) Infusão contínua de Midazolam fenobarbital EV(só nos hospitais) 

D) Pentobarbital (somente com monitorização da PIC nos casos de AVE). 
 
 

Controle da Hipertensão Intracraniana 

A) Quando houver evidencias de edema cerebral o tratamento deve ser iniciado 

precocemente e mantido por no mínimo 5 dias. 

B) Manitol a 20 %: Dose de ataque de 1  g/Kg de peso,  seguida por dose de  

manutenção de 0,25 a 0,5 mg/Kg ,in bolus,a cada 4 horas. 

 
Tratamentos Específicos (Uso hospitalar) 

A) Antiagregantes plaquetários: 

Se não houver contra-indicações ou possibilidade do uso de trombolíticos, 

introduzir AAS ( 200/ 325 mg/dia) nas primeiras 48 horas(utilizar nas  UPH  se o  

paciente  não for transferido). 

B) Trombolíticos 

Rt-PA (actilise®): Dose 0,9 mg/Kg, dose máx. 90 mg, dose de ataque de 10 % e o 

restante em 60 min. 

C) Heparinização: considerar possibilidade nos casos de AVE cardioembólicos com 

alto risco de recidiva ou em evolução em que não exista possibilidade de 

trombólise 

Dose inicial de 80 U/Kg, seguida de infusão de 18U/Kg/h. Diluir 7500U de heparina 

em  150 ml de SF e correr em bomba de infusão contínua. Aferir TTPa de 6/6 horas até 

2 medidas estáveis consecutivas; depois medir a cada 24 horas. 
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TTPa = 1.2 x controle 80U/Kg bolus, aumentar a infusão 4U/Kg/hora 
TTPa = 1.2 a 1.5 x controle 40U/Kg em bolus, entào aumentar infusão 2U/Kg/hora 
TTPa = 1.5 a 2.3 x controle Sem alteração 
TTPa = 2.3 a 3.0 x controle Diminuir infusão em 2 U/Kg/hora 

TTPa > 3 x controle Parar infusãopor 1 hora, então reiniciar com diminuição 
de 
3U/Kg/hora 

 
 

Destino do paciente 

 
a. Após  medidas  de  estabilização,  solicitação   do  serviço  de regulação e 

transporte (SAMU) 

b. Notificação na ficha de encaminhamento. 

mailto:contato@unisau.org.br


451 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Protocolo de Atendimento do Paciente em Coma 
 

1- Considerações Gerais 
 

2- Importantes Informações para diagnóstico e 

conduta 3- O Exame do Paciente em Coma 

 
1- Considerações Gerais 

 
Essa é uma condição extremamente grave que exige uma abordagem  

clínica  inicial  com medidas gerais. 

A- Avaliação da ventilação, se necessário, intubar 

imediatamente. B- Correção de distúrbios hemodinâmicos. 

C- Venóclise e coleta de sangue para exames laboratoriais rotineiros e 

especiais. D- Administrar tiamina e glicose, conforme algoritmo. 

E- História clínica detalhada – com ênfase em questões sobre: trauma,  intoxicações,  

alcoolismo, uso de drogas; doenças prévias como: diabetes,  epilepsia,  hipertensão, 

cardiopatias, cirrose, insuficiência renal. 

F- Exame clínico – sinais de trauma, infecções, lesões cutâneas por administração de 

drogas intravenosas, coloração da pele e das mucosas, sinais clínicos de doenças 

sistêmicas. 

G- Proteja os olhos, controle a agitação, instale sonda vesical  e  nasoenteral,  evite 

complicações relacionadas com a imobilidade (profilaxia de trombose  venosa  

profunda),  inicie a profilaxia da úlcera de stress. 

 
 

2- Importantes informações para o diagnóstico e conduta do paciente em coma 
 
 

1- A avaliação neurológica do paciente em coma, requer uma sistemática que permita 
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um diagnóstico rápido e um tratamento adequado. 

2- Para que haja comprometimento do nível de consciência, é necessário que exista 

uma das seguintes alternativas: 

a) Lesão anatômica ou funcional da formação reticular mesencefálica. 

b) Disfunção bilateral dos hemisférios cerebrais. 

c) Lesões associadas dessas duas estruturas. 

3- As condições que produzem as alternativas acima são as seguintes: 

a) Lesões supratentorias que comprimem ou deslocam o diencéfalo ou o tronco 

encefálico (tumor cerebral, AVC, hematoma subdural e outras). 

b) Encefalopatias metabólicas, tóxicas ou infecciosas, as quais comprometem 

difusamente ambos os hemisférios cerebrais (hipo/hiperglicemia, uremia e outras). 

c) Lesões expansivas ou destrutivas infratentoriais, que promovam dano ou 

compressão à formação reticular mesencefálica (hemorragia e infarto cerebelar, 

neoplasias e outras). 

4- É importante o diagnóstico diferencial com os distúrbios psiquiátricos que cursam 

com ausência de resposta. 

5- A chave para o diagnóstico consiste em: 

a) Interpretação adequada dos sinais que refletem o comprometimento dos diversos 

níveis do encéfalo. 

b) Determinar qual das condições citadas no item 3  pode ser a responsável pelo  

quadro  atual do paciente. A tabela 1 indica os correspondentes sinais e sintomas 

característicos. 

 
Tabela 1- Características clínicas das condições que determinam o estado de coma 

 
 

1-Massas ou lesões supratentoriais 
que 
comprimem ou deslocam o 
diencéfalo ou tronco cerebral: 

2- Massas infratentoriais ou lesões que 
causam coma: 

mailto:contato@unisau.org.br


453 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

a) Sinais de disfunção progressiva 
“rostro- caudal”. 
b) Sinais que traduzem o 
comprometimento de uma 
determinada região do encéfalo. 
c) Posturas assimétricas com ou sem 

estímulos. 

a) História anterior de disfunção do tronco 
encefálico 

b) Rápida instalação do coma. 
c) Sinais de comprometimento do TE proce-
dendo ou concomitante. (Paresias ou 
paralisias de nervos cranianos). 
d) Aparecimento precoce de disfunção neuro-

vegetativa. 
  

 
 

 

3- Coma de 
infecciosa: 

orige
m 

metabóli
ca, 

tóxica 
ou 

4- Distúrbios psiquiátricos causando 
falta resposta aos estímulos: 

de 

a) Confusão mental e estupor 
precedendo os 

a) Fechamento ativo das pálpebras. 

sinais motores. b) Pupilas reativas ou dilatadas 
(cicloplégicas). 

b) Sinais motor
es, 

quand
o 

present
es, 

c) Reflexo óculo-vestibular fisiológico. 

freqüentemente d) Tônus motor inconsistente ou normal. 
simétricos. e) Eupnéia ou hiperventilação são usuais. 
c) Reações pupilares usualmente 
conservadas. 

f) Nenhum reflexo patológico está 
presente. 

d) Asterixis, mioclonias, tremores e 
convulsões 

g) EEG normal. 

são comuns.  
e) Hiper ou hipoventilação são 
freqüentes. 
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Vias aéreas pérvias 

ECG > 8 

Sim 

Não 

PAS < 90 mmHg 

EOT 

Estado de Coma 

Acesso Venoso 

SF 0,9% 1000 ml EV 

rápido 

Dextro < 90 

Glicose 50% 50 ml 

+ 

Tiamina 100 mg 

Exame neurológico 

(Glasgow + pupilas + reflexos) 

Ligue 192 

Central de Regulação Médica de Urgências 
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EOT = Entubação Orotraqueal 
PAS = Pressão Arterial Sistólica 
ECG = Escala de Coma Glasgow 
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c) Estabelecidos os prováveis mecanismos do estado de coma, o medico da UPH 

deve estabelecer o diagnóstico de coma, estabilizar o paciente , investigar  a  

natureza  etiológica dentro da sua capacidade de resolução e ativar a regulação 

médica quando necessário. 

Na tabela 1, subitem 4, observe as características clínicas dos distúrbios 

psiquiátricos que mimetizam o estado de coma. 

 
3- O Exame Neurológico do Paciente em Coma 

 
 

a) Avaliação do nível de consciência (com e sem estímulo) – descrever com detalhes: 

- Resposta verbal 

- Abertura ocular 

- Resposta motora 

b) Ritmo respiratório 

c) Fundoscopia 

d) Nervos cranianos 

- Exame das pupilas 

- Motricidade ocular extrínseca: oftalmoplegias supranucleares, nucleares e 

internucleares; observação de movimentos espontâneos como nistagmo, 

opsoclonus, bobbing ocular. 

- Reflexo óculo-cefálico (olho de boneca) e óculo-vestibular (prova calórica). 

- Reflexo córneo-palpebral. 

- Reflexo de tosse- Resposta motora 

e) Motricidade 

- Movimentos involuntários 

- Força muscular 

- Tônus e posturas anormais (decorticação, descerebração) 
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- Reflexos profundos e superficiais 

f) Sinais de irritação meningo-radicular 

g) Avaliação autonômica (midríase, taquicardia e hipertensão à estimulação 

álgica). Obs.: referir o escore da escala de Glasgow. 
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Protocolo de Atendimento a Pacientes com Cefaleia na Unidade de 

Emergência 

Introdução: 
 
 

De todos os estados dolorosos que atingem os seres humanos a cefaléia é 

sem dúvida uma das queixas mais comuns nas unidades de emergência. A cefaléia 

pode estar associada a diversas condições, como trauma de crânio, intoxicação 

alcoólica, depressão, tumor cerebral ou representar uma cefaléia primária como 

a enxaqueca, havendo estimativas de que 90% dos homens e 95% das mulheres 

tenham cefaléias por ano. 

Determinar características da dor deve ser prioridade na  anamnese  

dirigida,  assim como obter informações sobre fenômenos premonitórios, padrão 

de início, localização, duração, intensidade, irradiação, frequência, sintomas 

associados, tipo de dor assim como fatores agravantes e de alívio, medicamentos 

já utilizados e seu padrão de consumo. Os demais elementos da  anamnese  

também  são importantes, como o interrogatório sistemático e os antecedentes. 

O exame físico e o neurológico podem confirmar o diagnóstico sugerido pela 

anamnese. 

Existe uma classificação atual elaborada em 1988  pela  Sociedade 

Internacional de Cefaleia que é abrangente, porém, ainda necessita de ajustes. A 

cefaleia pode estar na dependência de uma patologia orgânica intracraniana ou 

extracraniana, ou de  uma  doença sistêmica. Nesses casos, ela pode ser o primeiro 

sintoma e único por um certo intervalo de tempo e que se pode chamar de cefaleia 

sintomática. As cefaleias sintomáticas de doença primariamente neurológica são, 

habitualmente, de instalação aguda (hemorragias cerebrais e meníngeas, 
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meningites e meningoencefalites)  ou subaguda (abscessos cerebrais) e 

frequentemente estão associadas com vômitos e febre. Podem, contudo, ter um 

início insidioso, com  aumento  progressivo  da intensidade da dor, o que é 

característico das neoplasias intracranianas. 

Frequentemente, a dor de cabeça decorre de mecanismos fisiopatogênicos 

nem sempre totalmente elucidados e que são desencadeados por fatores variados, 

às vezes múltiplos ou desconhecidos pelos pacientes. Nesses casos a dor de cabeça 

é a queixa principal, constituindo-se na própria doença. É o caso da enxaqueca, da  

cefaleia  tensional e da cefaleia em salvas que tem características próprias. 

Em crianças e adolescentes, o início abrupto de cefaleia severa é 

frequentemente causada por infecção do trato respiratório superior ou por 

enxaqueca. Atenção especial deve ser dada em crianças com dor em região 

occipital. Tumores cerebrais e hemorragia intracraniana são raros em crianças e 

quando presentes são acompanhados de múltiplos sinais neurológicos. 

Estudos retrospectivos no Brasil demonstram que a Dipirona promoveu 

alívio da dor em cerca de 80% dos casos em que foi utilizada. É, portanto, droga 

barata,  eficaz  e,  a nosso ver, segura, sendo necessários estudos duplo-cegos, 

randomizados, adotando os critérios de melhora dos sintomas mais utilizados em 

pesquisas atualmente, para  avaliação de seu real papel no tratamento das 

cefaleias agudas. 
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Sintomas e sinais de alerta 
 

Anamnese (Sinais de alerta) 
 
 

Dor de início após 50 anos 

Instalação súbita 

Piora progressiva (duração, frequência e/ou 

intensidade) Piora com tosse, esforço excessivo e/ou 

atividade sexual. Confusão mental 

Perda de memória, distúrbios visuais. 

Tontura intensa, vômitos. 

Dist. da coordenação motora e do equilíbrio 
 

 
Exame Físico (Sintomas de Alerta) 

 
 

Hipertensão e febre 

Alteração de consciência 

S.I.M. 

F.O.: papiledema, hemorragia 

Anisocoria e/ou pupilas pouco reativas, queda da pálpebra. 

Hipoestesia em face ou membros 

Fraqueza muscular 

Assimetria de ROT 

Resposta plantar 

anormal 

Incoordenação e desequilíbrio 
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Alteração do pulso carotídeo 

Resumo: 

• As principais etiologias da cefaléia são a enxaqueca (cefaléia vascular) e 

cefaléia tensional. 

• Caracterize o quadro clínico. Procure sinais e sintomas de alerta. 

• Na ausência de sinais e sintomas de alerta. Use analgésicos. Considere  a  

avaliação do neurologista. 
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Sim 
 

 

Não 

 

Dipirona / 
Paracetamol Dipirona 
+ Decadron 

Drogas disponíveis AINE/tramadol 

Cefaléia Aguda 

Sem 

melhora 

Ligar 192 

Central de Regulação Médica de Urgências 

Analgesia 

Sinais e sintomas de 

alerta 

Considerar 

avaliação 

neurologista 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA ABORDAGEM INICIAL 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA: 
 

Indicação: 

• Pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda com alteração do nível de 

consciência ou instabilidade hemodinâmica. 

• Do contrário, ventilação mecânica não invasiva pode ser uma opção- CPAP 

ou BIPAP 

• Tratamento de suporte, sempre deverá ser tratada a doença base. 
 

Entubação orotraqueal 
 
 

O ventilador mecânico 

• Pneumático 

• Micro processado 
 

Noções básicas de ventilação mecânica: 
 
 

• Mais fisiológico possível 

• Inspiração  = Assistido / Controlado 

• Inversão  Ins/Expiração = Ciclagem 

- Fluxo 

- Pressão 

- Volume 

- Tempo 

• Métodos convencionais de VMI 

- Assistido controlado 

- SIMV 
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- PSV 

- CMV 

• Parâmetros programáveis 

- FR 12 – 14 

- Fluxo Inspiratório 40 – 60 l/min 

- Tempo Inspiratório 0,85 – 1,2 seg 

- Relação I : E = 1: 2 

- Volume corrente 6 – 8 ml/kg 

- PEEP = Fisiológico = 6 

- FI  O2 iniciar com FIO2 de 100%, reduzir assim que possível (Não 

exceder 60%, se possível) 

• Alarmes 

• Aula prática –Ventilador Mecânico Inter 5 
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ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMATIZADO 
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Avaliação Primária 
 
 

A avaliação primária é designada para identificar lesões que devem ser 

imediatamente tratadas e iniciar o tratamento assim que elas forem identificadas. 

Assim que o paciente chega, todos os agentes de saúde devem assegurar-se de 

estarem  protegidos contra a transmissão de doenças infecciosas transmitidas por 

secreções. 

 
A- Vias aéreas e proteção da coluna vertebral. 

 
 

Considerações diagnósticas 
 
 

• A obstrução da via  aérea pode matar em 3 minutos. 

• Os traumas craniano, facial, do pescoço e as lesões por inalação são 

potencialmente causadores de perda de via aérea. 

•  Os pacientes que conseguem falar em geral não precisam imediatamente 

de manutenção das vias aéreas. 

• A respiração ruidosa muitas vezes indica obstrução das vias aéreas. 

• Os pacientes com Escala de Coma de Glasgow < 9 em geral precisam  de 

proteção das vias aéreas. 

• As lesões laríngeas podem ser sutis; a rouquidão ou a voz fraca pode 

indicar  lesões graves. 

 
Considerações terapêuticas 

 
 

• Prática das habilidades para manter a proficiência. 

• O levantamento do queixo e a protrusão da mandíbula e das vias aéreas  
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por acesso orofaríngeo às vezes são úteis. 

• Ter sistema de aspiração disponível(bico de aspirador rígido). 

• Se o bloqueio muscular for necessário para a intubação, assegure-se de 

que há condições para obter de uma via aérea cirúrgica. 

• Pacientes sedados não respondem; o exame neurológico não será possível. 

• Confirme o posicionamento do tubo. 

• Assegure-se de que o tubo é adequado (geralmente entre 7 e 8). 

Precauções 
 
 

• Antecipe os problemas, incluindo falha de equipamento. 

• Não falhe em reconhecer um potencial comprometimento das vias aéreas. 

• Não confunda a ventilação difícil por problemas de vias aéreas. 

• Em crianças, o uso de tubos muito pequenos pode obstruir o clearance de 

secreções. 

•  A movimentação dos pacientes pode deslocar o tubo, resultando em mau 

posicionamento. 

• Preparação para uma possível e inadvertida extubação no transporte  dos  

pacientes. 

• Um paciente agitado pode estar hipóxico. 

Deve haver proteção da coluna vertebral até que a lesão tenha sido descartada 

por radiografia ou exame clínico em pacientes com potencial risco de lesões da 

coluna vertebral. A proteção completa requer que a coluna esteja totalmente 

imobilizada, da cabeça até o dedo do pé. 

 
Considerações diagnósticas 

 
 

• As fraturas potenciais da coluna devem ser imobilizadas antes  do  seu 
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diagnóstico; imobilize antes e diagnostique depois. 

• O diagnóstico da fratura de coluna não deve preceder o restabelecimento 

das funções vitais do paciente. 

• Os acidentes automobilísticos e as quedas estão mais comumente 

associados a lesões de coluna. 

• A evidência de paralisia equivale à instabilidade da coluna .Imobilize. 

• A avaliação das funções motoras e sensitivas não é possível após o uso de 

bloqueadores musculares. 

• Observe os movimentos das extremidades antes  da administração  e 

documente  as alterações. 

 
Considerações terapêuticas 

• A proteção da coluna requer que esta esteja inteiramente imobilizada. 

• Os pacientes devem ser fixados à prancha para sua proteção. 

• A imobilização manual do pescoço do paciente durante a movimentação 

do paciente é aconselhável. 

• A imobilização na posição neutra, sem tracioná-la, é o objetivo durante o 

atendimento inicial. 

 
Precauções 

 
 

• Os colares cervicais macios não oferecem proteção adequada. 

• Confiar apenas na utilização de colares semi-rígidos é insuficiente para  a  

proteção completa da coluna. 

• A utilidade da prancha é para se obter facilidade de mover o paciente sem 

que ocorra a movimentação excessiva da coluna. 

• Os socorristas devem estar  atentos para aqueles pacientes que estão  
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impacientes  e combativos. 

• O coma e um nível de consciência alterado estão frequentemente 

associados à lesão de coluna. 

• As crianças e os idosos têm risco de lesão de coluna sem anormalidades 

radiológicas. 

 
B - Respiração e ventilação 

 
 

Uma troca gasosa inadequada significa uma via aérea inadequada. 

Considerações diagnósticas 

Condições Achados clínicos frequentemente associados 

Pneumotórax hipertensivo Ausência de murmúrio vesicular, hipertimpanismo à percussão, 

estase jugular, desvio de traquéia (contralateral) 

Hemotórax maciço Ausência de murmúrios vesiculares,desvio de traquéia, macicez 

à percussão, instabilidade hemodinâmica 

Tórax instável Movimentos paradoxais do tórax (vistos em ventilação 

sem pressão positiva) 

Pneumotórax aberto Sucção da parede torácica 
 

Tamponamento cardíaco Instabilidade hemodinâmica, sensação iminente de morte, 

estase jugular (a menos que tenha depleção de 

volume), sem resposta à infusão de volume ou 

resposta transitória 
 

 

Considerações terapêuticas 
 
 

• As condições apresentadas anteriormente são diagnosticadas pelo exame 

físico e são manejadas sem a confirmação da radiografia de tórax. 
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•  O oxigênio é essencial para a vida, é um inotrópico potente e deve ser 

administrado com liberdade. 

• A utilização dos tubos endotraqueais e de tórax é o  tratamento  definitivo 

para 85 a 90% de todas as lesões torácicas potencialmente tratáveis de 

imediato. 

• O dreno de tórax colocado no quinto espaço intercostal anterior a linha 

axilar média em geral é adequado para o tratamento imediato. 

• O hemotórax maciço geralmente necessita de transfusão sanguínea. 

• A oximetria é muito útil para assegurar ventilação adequada. 

• A ausência de murmúrio ventilatório em um paciente com alterações 

hemodinâmicas requer descompressão torácica imediata com agulha 

seguida de drenagem torácica. 

• Após qualquer intervenção, reveja a adequação da ventilação mecânica. 

• Confirme a posição adequada dos tubos através da ausculta e com 

radiografia, se necessário. 

• O tamponamento cardíaco pode ser retardado por infusão de volume ou 

pericardiocentese, mas em geral necessita de esternotomia ou 

toracostomia. 

 
Precauções 

 
 

• Não espere a confirmação radiológica na suspeita diagnóstica antes de 

iniciar o tratamento. 

• A oximetria de pulso é menos eficiente em pacientes com baixa perfusão, 

com manguito de pressão próximo à monitorização, em pacientes 

hipotérmicos ou quando localizados em extremidades com pulso 

diminuído. 
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• Os drenos de tórax podem ser removidos inadvertidamente durante a 

movimentação ou o transporte do paciente; planejar-se para contingências 

e a segurança dos tubos apropriadamente. 

 
Manejo de vias aéreas 

 

 
Podem aparecer intercorrências quando a intubação é indicada e o manejo  

pode ser difícil. Quando isso acontece, técnicas alternativas para o manejo  da via 

aérea têm  sido propostas. 

 
Cricotireoidotomia cirúrgica 

 
 

A cricotireoidotomia cirúrgica no campo pré-hospitalar tem sido utilizada 

por equipes médicas durante anos. As equipes médicas que têm permissão para 

esse procedimento têm demonstrado uma necessidade e um desejo limitado de 

utilizá-lo. 

Intubação de sequência rápida: quando os médicos são bem-treinados e 

experimentados na técnica de intubação, o uso adjuvante dessa técnica de  

seqüência rápida fornece uma intubação segura em um pequeno grupo de 

pacientes que de outra forma não teriam suas vias aéreas estabilizadas. Estes 

podem ser pacientes com comportamento não-colaborativo devido à hipoxia,  ao  

trauma de crânio,  à hipotensão, ou a uso de drogas e álcool. 

Ventilação através de um cateter transtraqueal percutâneo 

(cricotireoidotomia percutânea): a ventilação realizada através de um cateter 

transtraqueal percutâneo possui as seguintes vantagens: não requer paralisia, 

como a intubação de seqüência rápida; é menos invasiva que a cricotireoidotomia 

cirúrgica; é de fácil acesso a inserção; requer o mínimo de treinamento e 
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equipamentos básicos. 

 
C - Circulação 

 

 
O choque inicialmente é um diagnóstico clínico. Considere todos os pacientes 

traumatizados que manifestam sinais de choque como portadores  de  choque 

hemorrágico, até que se prove o contrário. 

 

Considerações diagnósticas 
 
 

• Avalie o paciente observando sinais de perfusão tecidual inadequada  

(palidez, frio, pele pegajosa, enchimento capilar diminuído, alteração do 

nível de consciência, débito urinário inadequado [< 0,5 mL/Kg/hora para 

adultos e < 1mL/hora para crianças], fraqueza ou pulso fraco). 

• A taquicardia é o sinal mais comum de choque hemorrágico. 

• Encontre a origem do sangramento. 

• Examine cada parte do corpo do paciente: frente, costas e  lados, da 

cabeça aos pés. 

• Realize palpação para dor pélvica. 

• Inspecione extremidades em busca de fraturas. 

• Se houver estase jugular, procure por uma origem no tórax: hemotórax, 

pneumotórax hipertensivo ou tamponamento. 

• A celiotomia ou a toracostomia podem ser necessárias para  diagnóstico  e  

controle de hemorragia, envolvendo o cirurgião precocemente. 

• Considere eventos prévios ao trauma, como infarto agudo do  miocárdio  

ou  AVC, como etiologia do choque. 

• A resposta transitória, como visto em pacientes que melhoram depois 
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voltam a piorar ou que não respondem antecipadamente, pode indicar 

perda sanguínea ou diagnóstico incorreto (considerar causas torácicas). 

• Para pacientes que não respondem a intervenções, considere a 

necessidade de intervenção cirúrgica. 

•  Os pacientes com choque neurogênico puro geralmente têm  

extremidades quentes e freqüência cardíaca normal ou baixa. 

• Os pacientes com choque séptico em geral têm extremidades quentes. 
 

Considerações terapêuticas 
 
 

Pare o sangramento 

• Aplique pressão direta. 

• Os sangramentos arteriais em  tecidos abertos podem  ser  ligados se 

visualizados  e isolados. 

• As lacerações de couro cabeludo podem ser temporariamente fechadas 

com suturas de pele. 

Fechamento do volume pélvico em pacientes com fraturas em livro aberto e 

cisalhamento vertical 

• Junte as pernas uma à outra 

• Um lençol amarrado bem-apertado em volta da pelve pode ser efetivo. 
 

Restauração da circulação do volume sanguíneo ao normal. 

• Inicia-se com dois acessos venosos calibrosos; o acesso periférico é preferível. 

• Todos os fluidos devem ser aquecidos, se possível. 

• Adultos: bolus de cristalóide 1-2 litros de SF 0,9% ou Ringer Lactato. 

• Crianças: bolus de cristalóides 20 mL/Kg infundidos rapidamente. 
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Outros pontos importantes 
 

 
• Imobilização de fraturas. 

• Reexpansão dos pulmões com dreno de tórax quando necessário. 

• Em respondedores transitórios (pacientes que respondem inicialmente e 

depois piora, ou aqueles que não respondem à intervenção), considere um 

diagnóstico alternativo (tamponamento, trauma raquimedular ou 

necessidade de intervenção cirúrgica). 

 
Precauções 

 
 

• Não dependa da pressão arterial como único indicador de choque. 

• As crianças demonstram queda da pressão arterial como último indicador 

clínico de choque. 

• As crianças que demonstram hipotensão têm perda significativa do 

volume sanguíneo e requerem transfusão precocemente. 

• Os idosos podem estar em choque grave com pressão arterial 

relativamente normal. 

• Os atletas têm reserva hemodinâmica significante e podem não 

demonstrar os sinais clássicos de choque. 

• Um feto pode estar em sério risco com sinais vitais maternos relativamente 

normais. 

• O uso crônico de medicação pode mascarar os sinais clássicos de choque (β- 

bloqueadores, digitais, bloqueadores de canal de cálcio, etc.). 

• Planejamento para intercorrências durante o transporte ou a 

movimentação do paciente (no caso de piora do quadro hemodinâmico do 

paciente durante transporte ou perda do acesso venoso ou o seu não-
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funcionamento). 

• Os idosos devem ser tratados com métodos agressivos, mas com cuidado; a 

monitorização invasiva, o acesso venoso central ou o cateter de artéria 

pulmonar podem ser úteis. 

• Os vasopressores têm função limitada na normalização inicial dos índices de 

perfusão do paciente. 

• O bicarbonato de sódio não tem função na ressuscitação do paciente com 

choque hemorrágico. 

• A restauração da perfusão corrige a acidose metabólica. 

• A pericardiocentese não é sempre efetiva em limitar a fisiopatologia do 

tamponamento; a intervenção cirúrgica em geral é necessária. O 

procedimento é recomendado por pessoas experimentadas. 

 
D - Incapacidade 

 
 

A base do exame neurológico é essencial em determinar a  deterioração  da 

função neurológica e a assimetria no exame pode indicar a necessidade de 

intervenção neurocirúrgica de emergência. 

 
Considerações diagnósticas 

 
 

• Determine o tamanho da pupila, a reatividade e a velocidade de reação em 

resposta à luz. 

• Determine movimentação motora grosseira e simetria do movimento. 

• Se houver assimetria durante o exame, a presença de hemorragia 

intracraniana extra-axial é suspeitada e a intervenção cirúrgica pode ser 

necessária. 
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• Um diagnóstico preciso não é necessário nesse ponto da avaliação. 

• Documente os achados. 

A hipóxia e a hipotensão são causas que induzem à lesão cerebral secundária 

e é essencial preveni-las e corrigi-las rapidamente assim que identificadas. 

 
Considerações terapêuticas 

 
 

• Assegure-se da oxigenação cerebral e da perfusão. 

• Repita o ABC descrito anteriormente se for necessário. 

• Pare o sangramento de tecidos escalpelados. 

• Uma deterioração no escore da Escala de Coma de Glasgow requer 

medidas em reduzir a pressão intracraniana e manter a oxigenação e a 

perfusão cerebral. 

• Envolva precocemente o neurocirurgião. 

• Verifique os passos secundários para diminuição da pressão intracraniana. 
 

Precauções 
 
 

• A hipotensão raras vezes é causada por lesão traumática isolada do 

cérebro! Procure outra origem, em geral choque hemorrágico. 

• Não atribua mudanças no status mental a álcool e drogas durante o 

atendimento primário. Exclua hipóxia e má perfusão tecidual. 

• Um exame neurológico detalhado não é necessário durante o atendimento 

primário. 

• Os pacientes sedados não têm uma avaliação neurológica adequada no 

exame físico. 

• O coma e a alteração do nível de consciência estão associados com lesão 
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de coluna cervical. 

• Os pacientes com ECG < 9 geralmente necessitam de proteção de vias aéreas. 

• A reavaliação neurológica com frequência é essencial. 
 

E - Exposição e controle ambiental (prevenção da hipotermia) 
 
 

A hipotermia  é potencialmente  letal para pacientes traumatizados! 

 

Considerações diagnósticas 
 
 

• Retire toda a roupa do paciente. Se as lesões não puderem ser vistas, elas 

não podem ser diagnosticadas. 

• Determine a temperatura do paciente. 
 

Considerações terapêuticas 
 
 

• A hipotermia é mais fácil de prevenir do que de tratar. 

• O controle da hemorragia é a medida mais efetiva para prevenir a hipotermia. 

• Mantenha tudo aquecido; o paciente, com cobertores aquecidos, e o 

quarto, e utilize fluidos e derivados sanguíneos aquecidos. 

A tabela descreve diversos procedimentos úteis no atendimento primário para 

monitorar a resposta do paciente e a ressuscitação e identificar  fontes  de  

sangramento das cavidades do corpo que são obscuras (p.ex., tórax, abdome e 

pelve).  Os procedimentos para especificar lesões são  realizados durante o  

atendimento  secundário  e não devem impedir esforços em restaurar as funções 

vitais ao normal. 

 
Regras gerais 
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Não realize o atendimento secundário até que as funções vitais do 

paciente  estejam normais ou demonstrem melhora. 

• Repita o atendimento primário para os pacientes que pioram durante a 

avaliação subsequente. 

• A ressuscitação nunca deve ser retardada para que se obtenha um  teste 

diagnóstico especializado. 

• O controle imediato da hemorragia é a chave do manejo do choque 

hemorrágico; portanto, considere a possível necessidade de intervenção 

cirúrgica. 

• A decisão de transferir o paciente é geralmente tomada durante o 

atendimento primário, quando as necessidades do  paciente excedem  a 

capacidade da equipe  de atendimento ou da instituição. Uma vez que a 

decisão  de  transferir  foi tomada, todos os esforços devem ser direcionados 

para tal; realizar melhora dos parâmetros vitais do paciente com todos os 

recursos locais disponíveis, evitar testes diagnósticos adicionais que não 

seriam adicionais à ressuscitação e apenas retardariam o processo de 

transferência, planejar as intercorrências que dariam o processo de 

transferência e promover instrução e equipamento adequados para a 

equipe de transferência, a fim de que possam lidar com os problemas 

encontrados. 

Tabela 5.1 Procedimentos diagnósticos. 

 
Procedimento Racional Precauções  
Descompressão gástrica Reduz, mas não elimina o 
risco de 

aspiração. A distensão 

g
á
s
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trica e o atraso no 
esvaziamento gástrico 
geralmente acompanham 
a lesão principal. A 
distensão gástrica pode 
resultar em deterioração 
hemodinâmica, 
especialmente em crianças 
e idosos. A disposição do 
tubo gástrico através do 
esôfago e do estômago 
vista no raio X pode sugerir 
lesão aórtica ou 
diafragmática (p.ex., 
desvio do tubo para a 
direita ou vê-lo no 
hemitórax esquerdo). 

Sonda vesical Diagnóstico – hematúria 
ou uso de cistograma. A 
determinação do débito 
urinário é uma 
monitorização útil do 
índice de 
perfusão. Aliviar a 
distensão vesical pode 
mudar o exame do 
abdome. O alívio da 
pressão vesical pode levar 
a alterações 
hemodinâmicas em alguns 
pacientes. 

Fraturas faciais, especialmente na 
face média. Fratura da 
base de crânio e fratura do 
cribiforme – use a rota oro 
gástrica. 
O posicionamento pode 
causar vômitos. 
Tenha aspiração 
disponível. A 
descompressão gástrica é 
essencial para pacientes 
intubados e ventilados 
mecanicamente. 

 
 
 

Lesão uretral – sangue no 
meato uretral, hematoma 
perineal e escrotal, fratura 
em livro aberto ou 
cisalhamento vertical, 
próstata móvel ou 
flutuante. 
Realize o exame retal antes 
da inserção do cateter. As 
alterações uretrais e a 
hiperplasia benigna de 
próstata podem dificultar 
ou impossibilitar o 
posicionamento do cateter 
– não force o cateter. 
Obtenha um 
uretrocistograma 
retrógrado se necessário. 

Monitor 
eletrocardiográfico e 
eletrocardiograma 

Monitoriza o ritmo e a 
freqüência cardíaca. Ajuda 
na detecção de 
anormalidades no traçado 
cardíaco (p. ex., infarto, 

hipertrofia ventricular esquerda, 
distúrbios da condução, etc.). 
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Nenhum outro conhecido além de falha de equipamento. 
Oximetria de pulso Leitura contínua da 

oxigenação da 
hemoglobina e da 
freqüência cardíaca. 
Permite detecção precoce 
da dessaturação do 
oxigênio. Pode ser útil em 
determinar a perfusão 
periférica – pode ajudar na 
avaliação de 
pacientes com suspeita de 
lesão vascular. 

Não coloque o sensor na 
extremidade distal de um 
manguito de pressão – a 
insuflação do manguito 
resultará em oclusão 
temporária do fluxo 
sanguíneo e levará ao 
disparo do alarme sonoro. 
Menos confiável em 
pacientes hipotérmicos. 
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Atendimento Secundário 
 
 

Esse atendimento é realizado após o primeiro e a ressuscitação está  no  

caminho do sucesso. No entanto, o atendimento secundário não pode ser 

finalizado antes que o paciente tenha sido submetido à cirurgia para controle da 

hemorragia. O atendimento secundário inclui a história e um exame físico da 

cabeça aos pés feitos rapidamente para evitar o atraso do atendimento definitivo. 

Adjuntos do atendimento secundário são utilizados quando necessário, se a 

instabilidade hemodinâmica recorrer, o atendimento primário deve ser retomado. 

 
História 

 
 

Uma “AMPLA” história é obtida do paciente pelos primeiros socorristas antes que 

estes percam a oportunidade, e a história também é obtida da família. 

Alergias: o toxóide tetânico, o contraste e os antibióticos  podem  ser  usados 

precocemente nos pacientes traumatizados e podem causar reações adversas  em  

pacientes alérgicos. 

Medicações: os sedativos, as drogas ilícitas, os anticonvulsivantes e a insulina 

podem causar mudança do nível de consciência. A trombopatia anticoagulante 

pode piorar  a lesão cerebral e, por outro lado, aumentar o sangramento. Os 

colírios que levam à midríase e à miose podem afetar o exame das pupilas. 

Doenças prévias: as doenças crônicas como o diabete, a doença aterosclerótica do 

coração, a falência renal, a obesidade mórbida e a imunossupressão podem ser co- 

morbidades. Crianças com menos de 2 anos e adultos com mais de 55 têm especial 

destaque quando traumatizados. 

Última refeição: o álcool e as lesões podem causar retardo do esvaziamento 
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gástrico e todos os pacientes devem ser tratados mesmo se o estômago estiver 

cheio. 

Eventos associados com a lesão: a hipo e a hipertermia podem afetar o tratamento. 

Os mecanismos de lesão são importantes para determinar o tipo de lesão. 

 
Lesões específicas 

Crânio: os dois pontos principais no tratamento do trauma de crânio são a  oferta  

máxima de oxigênio suplementar (incluindo o manejo apropriado das vias aéreas) 

e a manutenção da pressão de perfusão cerebral. Isso inclui evitar procedimentos 

desnecessários que possam aumentar a pressão intracraniana, como intubação 

nasotraqueal. A pressão sanguínea deve ser mantida com a reposição de fluidos 

para preservar a pressão de perfusão cerebral. 

 
Coluna vertebral: o cuidado básico é imobilizar qualquer paciente envolvido em 

trauma com mecanismo de lesão que possa resultar em lesões na coluna. Com 

imobilização correta, 15% das lesões secundárias da coluna podem ser prevenidas. 

 
Tórax: o controle da via aérea e o fornecimento máximo de oxigênio suplementar 

são necessários para o tratamento de lesões torácicas. O pneumotórax aberto  

deve  ser  tratado com curativo tipo válvula. O pneumotórax hipertensivo deve ser 

reconhecido e tratado no campo com descompressão com agulha (cateter 

intravenoso calibroso, linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal). A agulha 

é deixada no local e, se o  transporte for prolongado, uma válvula pode ser 

confeccionada com o dedo de uma luva colocado na ponta do cateter. 

 
Abdome: o cuidado definitivo do paciente com trauma abdominal  hemorrágico  é  

a  rápida intervenção cirúrgica no hospital. A evisceração deve ser coberta com 

uma compressa úmida e não se deve tentar recolocar o órgão  na  cavidade.  
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Objetos  empalados devem ser mantidos no lugar e só devem ser retirados se for 

absolutamente necessário para o transporte do paciente. 

 
Pelve: pacientes com suspeita de lesões de pelve devem ser imobilizados de forma 

apropriada e rapidamente transportados para o hospital. O paciente 

hemodinamicamente instável pode se beneficiar do uso de enfaixamento 

compressivo com  lençol  e cruzamento dos membros inferiores. 

 
Extremidades: os perigos no encontro do TME com o paciente com trauma de 

extremidade são dois. Primeiro, o TME não deve se distrair no manejo  básico  do  

paciente com aspecto terrível, mas não-crítico, das lesões de extremidades. 

Segundo, lesões de extremidades que ameaçam a vida não devem ser 

subestimadas. A fixação segura do paciente na prancha, na posição supina, pode 

efetivamente sustentar e fixar  cada osso e junta. 
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Algoritmo do atendimento inicial ao traumatizado 
 

 
Etapa 1: Vias aéreas 

protegidas 

A 
 

Coluna vertebral 
protegida? 

Nã
o 

 
 
 
 
 
 
 
Nã
o 

 
Aspiração 

Anteriorização do 
queixo Extensão da 

mandíbula Via aérea 

difícil 
Via aérea 

definitiva Via 

aérea cirúrgica 

Colar cervical semi-rígido 

Prancha longa com 

estofamento Paciente 

fixado à prancha 

 
Confirmação 

da posição do 

tubo 

 
 

Etapa 2: 
Adequada 
ventilação e 
respiração? 

 
B 

Não 
 
 
 

 
Reavalie 

índices de troca 

gasosa, 

oximetria de 

pulso 

 
? Via aérea pérvia 

? Desvio de traqueia 

? Expansibilidade torácica simétrica 

? Ausculta torácica simétrica 

? Percussão anormal 

 
 

 
 
 
 

Etapa 3: 

Circulação e 

perfusão 

adequada? 

 

C  
 
 
 

Não 
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A monitorização periódica dos sinais vitais durante o 

atendimento secundário é crucial! 

? Necessidade de dreno de 
tórax 

? Tubo endotraqueal 
posicionado, O2 

? Necessidade de 

ventilação 
mecanica 

I

d

e

ntifique e controle o 

sangramento 

Restaure o volume 

sanguíneo 
 

? 
Taquicardi

a 
? Mudança do nível de 
consciência 

? Cor da pele e temperatura 
? Enchimento capilar 
? Débito urinário 

Etapa 4: Incapacidade 
(avaliação neurológica) 

? Necessidade de intervenção cirúrgica 
 

 

Reveja 

parâmetros de 

perfusão 

? Tamanho, reatividade, simetria das pupilas 

? Determine a escala de coma de Glasgow 
? Simetria 

motora/sensitiva 

Documente os achados 

(continuação) 

 
Etapa 5: Remova todas as roupas 

do paciente e o proteja da hipotermia 

 
Cobertores aquecidos 

Fluidos aquecidos 
Quarto aquecido 86 

D 
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VIAS AÉREAS 

mailto:contato@unisau.org.br


488 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Controle das vias aéreas 
 

As recomendações do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS, 

Advanced Trauma Life Support) enfatizam a importância do manejo imediato das 

vias aéreas associado à imobilização da coluna cervical como prioridade inicial do 

paciente traumatizado. 

 
Conduta na abordagem das vias aéreas para vítimas de trauma 

 
 

Suspeita de lesão da coluna cervical 
 
 

Todos os pacientes politraumatizados devem ser manejados como se 

apresentassem lesão da coluna cervical. Não é necessária uma radiografia da 

coluna cervical para a realização de intubação orotraqueal de emergência, e a 

imobilização é mantida até que posteriormente seja descartada a lesão na coluna 

cervical. Na cena do trauma, a coluna cervical é imobilizada com colar do tipo 

Philadelphia e o corpo é colocado em uma prancha de imobilização. 

Apoios laterais são utilizados ao lado da cabeça, e a região frontal é 

imobilizada com uma fita adesiva colada à prancha. A partir do momento que o 

paciente esteja imobilizado pelo protocolo do ATLS, o movimento do pescoço está 

reduzido a 5% do habitual. 

O colar cervical do tipo Philadelphia (Semi-Rigido) quando usado 

isoladamente não imobiliza adequadamente a coluna cervical, pois restringe  os  

movimentos  laterais em 50% e a extensão em 30% do normal. 

 
Manejo das Vias Aéreas Sem Intubação 
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A administração de oxigênio; a desobstrução  manual  das vias aéreas;  a  

sucção de secreções, sangue e debris da boca e faringe; ou o uso de cânulas ora e 

nasofaríngeas lubrificadas ou de máscaras laríngeas podem permitir o transporte 

de pacientes traumatizados respirando espontaneamente até um centro de 

atendimento de trauma, porém, não garantem a via aérea e nem protegem do 

bronco aspiração. 
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Algoritmo para o manejo das vias aéreas. 

 

Via aérea cirúrgica 

Intubação orotraqueal 

 
Intubação 

impossível 

Métodos 

Alternativos 

Uso de drogas adjuntas 

Intubação 

impossível 

Intubação 

impossível 

Intubação  

Não realizável 

Lesão maxilofacial 

grave 

Intubação orotraqueal 

ou nasotraqueal com 

imobilização e alinhamento 

manual da coluna cervical* 

Intubação orotraqueal 

com imobilização e 

alinhamento manual 

da coluna cervical 

Respirando Apnéia 

NECESSIDADE IMEDIATA DE CONTROLE DEFINITIVO DA VIA AÉREA 

 
Oxigenar - Ventilar 
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Manejo da Via Aérea com Intubação Orotraqueal 
 
 

Intubação orotraqueal 
 
 

A intubação orotraqueal com seqüência de intubação rápida (SIR) e 

alinhamento da coluna cervical (ACC) da coluna cervical é a técnica mais confiável 

e rápida de se obter uma via aérea segura em pacientes em apnéia ou instáveis. O 

paciente é cuidadosamente colocado em posição supina, com a cabeça neutra. A 

oximetria deve ser monitorizada. A porção anterior do colar do tipo Philadelphia 

(ou todo o colar) deve ser removida, pois ela reduz a abertura da boca. Um 

assistente deve realizar a ACC do pescoço com as mãos posicionadas abertas na 

lateral da face do paciente, os  dedos fixando o processo mastóide para resistir a 

extensão da coluna cervical imposta pela laringoscopia. Normalmente, o assistente 

se coloca à esquerda do médico que está realizando a intubação. O paciente é pré-

oxigenado se estiver respirando, e, com a perda da consciência, a pressão 

cricóide(manobra de Sullick) pode ser aplicada por um segundo assistente 

localizado à direita. A pressão cricóide deve ser mantida até que o sucesso da 

intubação seja confirmado. O assistente que estiver realizando a pressão cricóide 

deve usar a outra mão para amparar a porção posterior da coluna cervical do 

paciente, pois essa pressão pode causar deslocamento das vértebras cervicais 

quando for aplicada sem o apoio posterior do colar Philadelphia. A hipnose é 

alcançada com o uso endovenoso de midazolan, propofol ou etomidato, e o 

bloqueio neuromuscular com succinilcolina. O surgimento de fasciculações 

musculares no paciente indica o início do bloqueio. O paciente é intubado com a 

lâmina de laringoscópio curva (Macintosh), desenhada para ser inserida no lado 

direito da boca do  paciente,  deslocando  a  língua para a esquerda. A ponta da 
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lâmina é locada na valécula na base da língua, então é aplicada uma tração para 

cima. 

A repetição de tentativas malsucedidas pode causar edema na laringe, 

sangramento, obstrução de vias aéreas e hipoxia grave. Após aspiração 

orofaríngea, o médico pode usar uma máscara laríngea ou ambú para ventilar o 

paciente durante o  tempo necessário para se providenciar um acesso cirúrgico à 

via aérea (com ou sem ketamina para analgesia/anestesia). A máscara laríngea é 

uma opção  para  médicos  menos experientes ou via aérea difícil. Os pacientes 

devem estar com o nível de consciência rebaixado para possibilitar seu uso. 

Os bloqueadores neuromusculares não devem ser utilizados por médicos 

inexperientes. Um paciente em coma geralmente pode ser intubado sem o uso de  

sedativos ou paralisantes. A via aérea pode ser inspecionada com ACC para acessar 

a dificuldade de intubação antes de se usar um paralisante neuromuscular. A 

intubação orotraqueal em pacientes acordados poderá ser utilizada quando a 

perda da via aérea causada pelo bloqueio neuromuscular for uma preocupação do 

médico. Em pacientes pediátricos, a intubação com o paciente acordado é 

impossível e  a  nasotraqueal,  às cegas, é muito raramente bem-sucedida devido 

ao ângulo nasofaríngeo agudo. Crianças pequenas podem apresentar lesões de 

coluna cervical com  radiografias  cervicais normais, e a intubação orotraqueal 

direta, com ACC e hipnóticos com ou sem  paralisantes, é a melhor maneira de se 

obter uma via aérea segura. Crianças mais novas têm o occipício maior, causando 

flexão do pescoço em posição neutra. Uma toalha dobrada deve ser colocada 

embaixo dos ombros antes da intubação. O tamanho do tubo endotraqueal 

adequado para crianças é calculado com a seguinte fórmula: TOT = 4 + idade/4. 

Farmacologia na Intubação 
 

 

mailto:contato@unisau.org.br


493 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Medicações utilizadas: 
 
 

• Midazolam: benzodiazepínico, sedativo, hipnótico,  produz  amnésia  

anterógrada. É reversível com Flumazenil (antídoto). Pode apresentar 

depressão respiratória e hipotensão em idosos e pacientes hipovolêmicos.  

Dose:  0,1  mg/Kg, com início de ação em 1 minuto. Pode ser repetida a dose 

inicial, se  pouco resultado inicial. Pode, por si só, sedando, facilitar a 

intubação, ou precederá a aplicação do relaxante. Duração aproximada de 

30 minutos; 

• Etomidato: hipnótico e sedativo não barbiturico, não promove depressão 

cardiovascular. Pode promover insuficiência adrenal com uso prolongado. 

Dose 0,3 mg/Kg. 

• Lidocaína: usada endovenosa, na dose de 1,5 mg/Kg, 2 a 3 minutos antes 

da intubação, diminui os efeitos cardiovasculares e sobre a pressão 

intracraniana provocados pela intubação orotraqueal; 

• Atropina: na dose de 0,01 mg/Kg endovenosa, atenua os efeitos vagais em 

crianças adolescentes e adultos vagotônicos; 

• Succinilcolina: bloqueador muscular despolarizante de mais rápido início 

(60 segundos) e curta ação (5 minutos). Paraefeitos: fasciculações 

musculares, elevação das pressões intragástrica, craniana e ocular. Contra-

indicações: insuficiência renal crônica, paralisias crônicas, doenças 

musculares crônicas, grande-queimados com horas de evolução e pacientes 

com graves lesões musculares por esmagamento podem desencadear 

hipercalemia fatal. Pode provocar hipertermia maligna. Dose de 1 a 2 mg/Kg 

endovenoso; 

Vias Aéreas - Exemplo de Protocolo para intubação de seqüência rápida 
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1. Garantir a disponibilidade do equipamento necessário. 

a. fonte de oxigênio 

b. máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional de tipo e 

tamanho apropriados 

c. máscara de fluxo unidirecional 

d. laringoscópio com lâminas 

e. cânulas traqueais 

f. material para via aérea cirúrgica e alternativa 

g. medicações da ISR 

h. material para fixar o tubo traqueal após a intubação 

i. material para aspiração 

2. Garantir, no mínimo um, mas preferencialmente dois acessos  venosos 

adequados. 

3. Pré-oxigenar o paciente usando máscara de fluxo unidirecional ou máscara 

associada a balão dotado de válvula unidirecional com 100% de oxigênio. 

Pré- oxigenar de preferência por 3 a 4 minutos. 

4. Instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso. 

5. Se o paciente estiver consciente, considerar o uso de agentes sedativos. 

6. Considerar a administração de agentes sedativos e lidocaína, se houver 

suspeita ou confirmação de trauma craniencefálico (TCE). 

7. Após a administração de curares, fazer a manobra de Sellick (pressão na 

cricóide) para diminuir o risco de aspiração. 

8. Confirmar a localização no tubo imediatamente após a intubação. A 

monitoração cardíaca contínua (ECG) e a oximetria de pulso são 

necessárias durante e após a ISR. A localização do tubo deve ser verificada 

periodicamente durante o transporte e sempre que o paciente for 
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movimentado. 

9. Podem ser necessárias doses repetidas de relaxantes musculares para 

manter a curarização. 

10. Confirmar a localização do tubo. 

11. Se as tentativas repetidas de intubação forem malsucedidas, considerar a 

possibilidade de via aérea alternativa ou cirúrgica. 

Controle Cirúrgico da Via Aérea 
 
 

Cricotireoidotomia 
 
 

A cricotireoidotomia é o procedimento de escolha para pacientes com 

indicação  de intubação orotraqueal nos quais ela não foi possível de ser  realizada  

por  alguma razão. É contra-indicada em pacientes pediátricos devido ao  risco  

aumentado  de estenose subglótica. Essa contra-indicação é relativa, depende da 

idade do paciente e da disponibilidade de outras opções aceitáveis para o manejo 

da via aérea. 

A membrana cricotireóidea subcutânea é localizada pela palpação, a  laringe  é 

estabilizada e uma pequena incisão (transversal ou vertical) é feita na altura da 

membrana. Após a confirmação da posição da membrana com a ponta do dedo, a 

membrana é incisada e dilatada. Apesar do uso do cabo do bisturi para esse fim, é 

preferível o uso de uma pinça hemostática. Quando a incisão estiver 

adequadamente dilatada, um tubo comum de traqueostomia nº 7 ou 8 é inserido 

no lúmen. Os tubos utilizados no espaço cricotireóideo não devem ultrapassar o 

tamanho 7  ou 8  em um adulto médio. Tubos menores devem ser  utilizados  em  

pacientes  menores, especialmente mulheres. A cricotireoidotomia é descrita 

como um procedimento tecnicamente simples, mas essa facilidade está 
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provavelmente superestimada  em situações de emergência de via aérea. Em 

pacientes com a  anatomia  cervical  alterada por hemorragia ou edema, ou que 

estejam hipoxêmicos e agônicos, esse procedimento está longe de ser trivial. 

A cricotireoidotomia pode ser feita com agulha de abocath 12 a 16 

perfurando a membrana cricotiroidea, a seguir conectando a uma  fonte de 

oxigênio  com alto  fluxo  (15 ls/min) e conectado a um orifício lateral ou em Y. 

 
Métodos Alternativos de Abordagem a Via Aérea 

 

 
 

difícil. 

Existem atualmente disponíveis métodos alternativos para  abordagem  a  via aérea 
 
 
Os  instrumentos  hoje  disponíveis  são   a  máscara  laríngea  e  tubo   laríngeo   e podem 
ser  úteis quando da  Intubação Orotraqueal não é realizável pelo médico assistente.
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CHOQUE NO 
TRAUMATIZADO 
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Diagnóstico clínico do choque 
 

Os achados clínicos de choque hemorrágico compensado incluem 

hipotensão postural, diaforese, agitação e palidez por vasoconstrição cutânea. A 

taquicardia é comumente observada nos pacientes em choque hemorrágico. 

Entretanto,  estudos  clínicos de freqüência cardíaca na admissão de pacientes com 

perda substancial  de sangue têm revelado de forma consistente que a freqüência 

cardíaca varia muito. 

Os pacientes com perda significativa de sangue são compensados por 

reflexos neuroendócrinos, os quais causam vasoconstrição da circulação cutânea. 

A vasopressina plasmática – um poderoso vasoconstritor cutâneo – aumenta seus 

níveis no paciente hipovolêmico. Uma manifestação clínica de choque é a pele fria, 

pálida, e o enchimento capilar lentificado do leito subungueal após serem 

comprimidos. 

Os pacientes gravemente hipotensos apresentam com freqüência 

depressão do nível de consciência, uma sensação de morte, e podem estar 

agitados. Os pacientes em choque profundo estão inconscientes e devem ser  

submetidos à intubação  endotraqueal   e ventilação mecânica; contudo, a 

intubação apresenta riscos. Os hipovolêmicos podem apresentar queda ainda 

maior da pressão arterial  com  ventilação  com pressão positiva ou, raras vezes, 

sofrerem parada cardíaca. Para pacientes adultos em choque, volumes correntes 

menores de 5 mL/Kg, estabelecer frequências respiratórias de 20 a 30 movimentos 

respiratórios por minuto é recomendado. 

 
Ressuscitação do choque hemorrágico 

 
 

Os pacientes traumatizados hipovolêmicos precisam de  duas intervenções:  a  
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reposição da volemia e o controle da hemorragia. Os pacientes adultos hipotensos 

com frequência têm aumento da pressão sistólica após infusão  rápida de 2  L de  

solução  cristaloide de SF 0,9% ou RL. As crianças devem receber um bolus de 20 

mL/Kg. A resposta da pressão sanguínea à tentativa inicial de ressuscitação deve 

ser determinada. Os pacientes que permanecem hipotensos deverão ser 

rapidamente avaliados para determinar se a hemorragia persiste. Simultâneo a 

isso, um segundo bolus de infusão de líquido eletrolítico balanceado é apropriado. 

Aqueles pacientes que não respondem ao segundo bolus em geral necessitarão de 

cirurgia para controlar a hemorragia, bem como de transfusão de sangue do tipo 

O ou de sangue específico. 

Novas diretrizes devem ser estabelecidas para o uso da solução hipertonica 
 
 

Identificação do local e sangramento 
 
 

Hemorragia significativa em pacientes traumatizados ocorrerá em cinco 

localizações, e cada sítio apresenta considerações específicas para o diagnóstico e 

a hemostasia. Os cinco locais são a hemorragia externa, o sangramento 

intracavitário  dentro do espaço pleural ou dentro da cavidade peritoneal, o 

sangramento dentro do músculo e do tecido subcutâneo por contusão ou fratura 

e o sangramento para dentro do retroperitôneo, geralmente causado por uma 

fratura da pelve. 

1) Hemorragia externa: a hemorragia externa por feridas pode ser óbvia e 

a compressão direta em geral controla o sangramento. Se o sangramento ocorrer 

em extremidade distal, um cuff inflado de pressão arterial na região proximal pode 

cessar o sangramento, enquanto o paciente  é prontamente  transportado para  

melhores recursos  de uma sala de cirurgia para a exploração da ferida e o reparo 
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ou a ligadura dos vasos  com sangramento. As lacerações com sangramento ativo 

por escalpo podem ser melhor conduzidas com sutura rápida, que será revisada 

mais tarde. 

2) Espaço pleural: o sangramento dentro do espaço pleural por grandes 

artérias ou aorta, na maioria das vezes, é rapidamente fatal. O  sangramento  

torácico  pelo pulmão, ou pelos vasos menores da parede torácica, como os ramos 

intercostais ou a artéria mamária interna, produz hemotórax. Uma radiografia de 

tórax ou uma ultra- sonografia de pleura oferece pronto diagnóstico. Um guideline 

comumente aceito para sugerir toracostomia é a perda inicial de mais de 20 mL/Kg 

de sangue, ou sangramento contínuo em um ritmo excedendo 2 a 3 mL/Kg/h. 

3) Cavidade peritoneal: a perda de sangue intra-abdominal substancial 

pode ocorrer sem sinais externos evidentes. Um hemoperitônio pode ser 

prontamente identificado com lavado peritoneal diagnóstico, ultra-sonografia ou, 

em hospitais nos quais elas estão imediatamente disponíveis, tomografias 

computadorizadas. A  laparotomia é o procedimento de escolha nos pacientes em 

choque com hemoperitônio significativo. 

4) Fraturas de extremidades: o volume da perda de sangue para dentro de 

extremidades ou em camadas musculares do tronco pode ser enganoso. Grandes 

hematomas subfaciais em extremidades e no dorso estão geralmente associados 

com fraturas; contudo, litros de sangue podem ser perdidos em contusões. 

5) Espaço retroperitoneal: litros de sangue podem ficar contidos no espaço 

retroperitoneal nos pacientes com fratura de pelve, lesões renais ou ruptura de 

vasos lombares. Pacientes em choque com suspeita de hemorragia ativa por 

ruptura arterial associada com fratura de pelve são melhor conduzidos por 

angiografia diagnóstica ou embolização transvascular. 

Pacientes traumatizados por lesões penetrantes ou contusas atendidas em 
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UPH/PSs ou unidades que não dispõe de equipe ou sala cirúrgica deverão ser 

encaminhados para os hospitais de Referência. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CHOQUE NO TRAUMATIZADO 

Choque neurogênico 

Lesão da medula espinal 

 
A lesão da medula espinal até o nível da vértebra cervical  ou  torácica  pode 

causar denervação simpática. O choque neurogênico  é  a conseqüência da perda 

súbita  do tônus motor. Sem tônus alfa-adrenérgico nos vasos arteriolares ocorre 

vasodilatação, levando à queda da resistência  vascular sistêmica.  A resposta 

hemodinâmica é a queda  da pressão sistólica e diastólica e a redução do débito 

cardíaco. A vasodilatação  dos  vasos venosos aumenta sua capacitância, que já é 

um reservatório substancial, e o tratamento é a expansão do volume intravascular. 

Os pacientes hipotensos com choque neurogênico não terão caracteristicamente 

taquicardia; terão pulsos  periféricos  fracamente palpáveis e exibirão leitos 

ungueais rosados com bom enchimento capilar. Esses pacientes têm ampla 

pressão de pulso, e pacientes hipotensos podem estar alerta. Freqüência cardíaca 

abaixo de 100 bpm, mesmo bradicardia  sinusal,  ocorre  em  pacientes com choque 

neurogênico e é atribuída ao tônus vagal não-compensado  em  áreas 

cronotrópicas do coração em pacientes que perderam a inervação simpática. 

Muitos pacientes adultos com choque neurogênico responderão à infusão 

endovenosa de 2 L de solução eletrolítica balanceada. A expansão de volume pode 

repor as perdas causadas pela hemorragia, e também “encher” as reservas venosas 

dilatadas.. 

 
TCE 
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A lesão não deve ser considerada inicialmente a  causa  primária  de  

hipotensão em pacientes politraumatizados, mesmo que a lesão do tronco 

cerebral possa causar instabilidade cardiovascular. Além disso, perdas maiores de 

sangue por lacerações por escalpo ou fratura facial aberta podem ocorrer. 

O único problema no paciente traumatizado com lesão cerebral fatal é a 

preservação da pressão de perfusão adequada até os órgãos poderem ser  

armazenados para transplante. A perda de reflexos normais mediados pelo tronco 

cerebral leva à hipotensão irreversível e arritmias cardíacas. Os doadores devem 

ter perfusão adequada dos órgãos doados para que estejam funcionantes após o 

transplante. Os doadores de órgãos devem receber fluidos intravenosos e sangue 

para tratar o choque. A utilização criteriosa de vasopressores pode estar indicada; 

contudo, essas drogas vasoconstritoras podem comprometer a adequação dos 

órgãos para transplante. 

 
Choque compressivo/Obstrutivo 

 
 

O choque compressivo ocorre quando o débito cardíaco está baixo devido à 

pressão extrínseca do coração ou dos pulmões por líquido, ar ou sangue,  

reduzindo o fluxo da veia cava durante o enchimento diastólico das câmaras 

direitas do coração. 

 
Pneumotórax hipertensivo 

 

 
O pneumotórax hipertensivo ocorre quando o ar fica encarcerado no espaço  

pleural entre o pulmão e a parede torácica, atingindo uma pressão suficiente para 

comprimir os pulmões e desviando o mediastino. Muitos pacientes com 
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pneumotórax hipertensivo também apresentam hemotórax. O diagnóstico  de 

pneumotórax  hipertensivo é suspeitado no exame clínico do paciente hipotenso 

que tem tórax hipertimpânico à percussão do tórax anterior,  ausência  de  

murmúrio  vesicular ipsilateral, desvio da traquéia para o pulmão lesado, distensão 

das veias do pescoço, trauma penetrante ou contusão no tórax são suficientes para 

causar fratura dos arcos costais. Embora muitos pacientes com pneumotórax 

hipertensivo possuam achados facilmente identificáveis na radiografia de tórax, 

pacientes com liberação da aderência pleural à parede torácica raramente 

desenvolvem bolsas de ar não-evidentes na  radiografia de tórax de rotina. Estes 

podem ser identificados com TC de tórax. Em situações nas quais um dreno 

torácico não pode ser inserido, o pneumotórax hipertensivo pode ser 

descomprimido de emergência com uma agulha de grosso calibre inserida no 

segundo no quarto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. A hipotensão pode 

reverter drasticamente quando o ar é drenado através da agulha. O tratamento 

definitivo do pneumotórax hipertensivo é a inserção de um dreno de tórax no 4º 

ou 5º espaço intercostal. 
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Tamponamento cardíaco 
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O tamponamento cardíaco é a causa de choque por compressão das 

câmaras cardíacas, limitando o enchimento ventricular.  Três  fatores  influenciam  

na magnitude do choque que se desenvolve em um paciente com tamponamento: 

(1)  volume  de  sangue no saco pericárdico, (2) complacência do pericárdio, e (3) 

pressão venosa central (PVC). 

Achados clínicos são hipotensão, distensão das veias cervicais e hipofonese 

de bulhas cardíacas em um paciente extremamente ansioso. Em pacientes 

estáveis, uma ultra-sonografia confirmará o diagnóstico de líquido no saco 

pericárdico.  As características ecocardiográficas mais estabelecidas de 

tamponamento cardíaco incluem compressão atrial direita e colapso ventricular 

diastólico direito. Um ecocardiograma trasesofágico pode ser realizado durante 

laparotomia ou toracotomia e melhora a visualização posterior do coração. 

O tratamento da maioria dos pacientes com suspeita de tamponamento 

cardíaco deverá iniciar com a infusão endovenosa de 500 a 1.000 mL de solução 

eletrolítica balanceada e a avaliação da resposta hemodinâmica. Em pacientes 

muito graves  com lesão penetrante de tórax, que perderam os sinais vitais em 

minutos da chegada na emergência e cujo ritmo cardíaco está com contrações 

agônicas, intubação orotraqueal e toracostomia antero-lateral esquerda imediata 

são indicadas. 

Uma abordagem diagnóstica e terapêutica alternativa quando a 

ultrasonografia  não está disponível é a realização de uma janela pericárdica 

subsifóide.  Esse procedimento tem baixa morbidade e pode ser seguramente 

realizada por um cirurgião para estabelecer se a suspeita diagnóstica de 

hemopericárdio está correta. A janela pericárdica deverá ser realizada com o 

paciente anestesiado e com o equipamento e a equipe prontos para o 

procedimento com exploração do coração. A  indicação  de anestesia geral no 
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paciente com tamponamento cardíaco que está parcialmente compensado pode 

precipitar hipotensão profunda ou parada cardíaca. Então, antes da administração 

de drogas e da instalação de ventilação com pressão positiva em um paciente com 

suspeita de tamponamento cardíaco, é, prudente ter o paciente completamente 

preparado e vestido e a equipe cirúrgica preparada para o procedimento  de 

emergência. 

Durante a laparotomia, tanto a pericardiotomia subxifóide quanto a 

transdiafragmática pode ser usada. Quando a janela subxifóide drena o  sangue 

pericárdico, o tamponamento é descomprimido e em geral  há  tempo  para 

prosseguir  com esternotomia mediana, oferecendo excelente exposição do 

coração. 

 
 
 
 
 

Choque cardiogênico 
 
 

Em termos fisiológicos, choque cardiogênico é  a  circunstância  de  débito 

cardíaco baixo apesar do volume diastólico final ventricular, que deverá estar 

adequado para conceder ao ventrículo uma contração vigorosa e a eleição de um 

volume sistólico amplo. Em situações clínicas, o choque cardiogênico pode refletir 

várias influências adversas concomitantes, incluindo déficit miocárdico 

importante, disfunção valvar e arritmias. A perfusão para órgãos múltiplos está 

inadequada no choque cardiogênico, incluindo a orferta de oxigênio ao miocárdio, 

que exacerba a falência da performance miocárdica. A combinação de falência de 

bomba cardíaca e redução da perfusão coronariana é um insulto sincronizado que 

pode piorar de forma rápida, causando  a morte. 
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Contusão miocárdica 

 
 

Enquanto a contusão cardíaca pode ocorrer comumente  em  pacientes  com 

trauma importante no dorso, a contusão cardíaca é um  exemplo de contusão  

cardíaca  que raras vezes é a causa de disfunção miocárdica grave e choque em 

pacientes traumatizados hospitalizados. O diagnóstico de contusão cardíaca é 

confirmado  pelo início súbito de anormalidades no ECG da admissão ou 

hipotensão que não é explicada pelas lesões. Os achados de autópsia em pacientes 

que morreram com lesão cardíaca incluem lacerações do coração, ruptura de 

valvas, hematoma miocárdico transmural, ou, raras vezes, evidência de oclusão de 

artéria coronariana principal induzida traumaticamente. Os pacientes muito 

instáveis com contusão cardíaca têm sido tratados por balão intra-aórtico durante 

períodos de hipoxia, associada à cirurgia, e falência de bomba cardíaca refratária. 

 
Choque séptico 

 
 

Pacientes lesados podem chegar a Unidade de Saúde em choque causado 

por infecção. Essa rara circunstância é causada com freqüência pelo atraso entre a 

lesão e o início do tratamento. A morte por choque séptico em pacientes 

traumatizados em geral ocorre dias a semanas após a admissão hospitalar, e 

muitas vezes está associada com falência de múltiplos órgãos. Infecção grave, 

particularmente quando associada à bacteremia, pode ser uma causa de choque 

rapidamente letal com achados cardiovasculares característicos, se a 

administração de líquidos não for  rápida  e  vigorosa: hipotensão, débito cardíaco 

elevado e resistência vascular sistêmica baixa. O choque séptico é categorizado 

como distributivo, um termo que enfatiza que, apesar da oferta aumentada de 
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oxigênio às células pela circulação hiperdinâmica, a disponibilidade de oxigênio 

aos sítios de metabolismo aeróbico está prejudicada. 

A ressuscitação de pacientes em choque séptico envolve três passos. 

Primeiro, o fluido intravenoso é infundido para restaurar o volume intravascular e 

otimizar as  pressões de enchimento diastólico final dos ventrículos direito e 

esquerdo. A ressuscitação de líquidos é acompanhada por soluções isotônicas. 

Segundo, já que a contratilidade miocárdica está prejudicada em pacientes com 

choque séptico, o suporte inotrópico geralmente é necessário. O terceiro 

tratamento para choque séptico que pode ser necessário para pacientes com uma 

RVS irreversivelmente baixa é o uso de vasoconstritores, os quais aumentam a 

pressão arterial sistêmica média. 

 
 

 
Sinais associados aos diversos tipos de choque 
Sinais Hipovolêmico Neurogênico Séptico Cardiogênico 
Temperatura da pele Fria, pegajosa Quente, seca Fria, pegajosa Fria, pegajosa 
Coloração da pele Pálida, cianótica Rosada Pálida, rendilhada Pálida, cianótica 
Pressão arterial Diminuída Diminuída Diminuída Diminuída 
Nível de consciência Alterado Mantido Alterado Alterado 
Enchimento capilar Retardado Normal Retardado Retardado 
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Acesso venoso (2 de preferência) 

Abocath 14-20 

Sinais/Sintomas de Má 

perfusão tecidual 

Avaliação de vias aéreas e 

ventilação 

Abordagem do Choque no Traumatizado nas UPH 
Ministério da Saúde - 
MS 

 FC (> 100) 

 PAS (<90 mmHg) 

 FR (> 20 mpm) 
PP (PS-PD) 

Perfusão capilar > 2 seg. 

 D.U. (< 0,5 ml/Kg/L) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sem resposta Resposta 
 
 

2 Ls de SF 0,9% Hemorragia digestiva 

ou RL  Acionar Central de 
Regulação de Urgências 
– 

SAMU 192 

Reposição de 2 Ls (20 ml/Kg) de 

SF 0,9% ou Ringer lactato (RL) 

Controle de sangramento 

externo 

Avaliar resposta 
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Considerações sob Hemorragia digestiva alta 
 
 

O tratamento de pacientes com suspeita de hemorragia  digestiva  alta  

começa com uma avaliação inicial para determinar se a hemorragia é aguda ou 

crônica. A hemorragia aguda é reconhecida por uma história de hematêmese, 

vômitos em borra-de- café, melena ou sangramento pelo reto, enquanto que o  

paciente  com  hemorragia crônica pode apresentar-se com sinais e sintomas 

associados com anemia e nenhuma história clara de perda de sangue. Uma parte 

crítica da avaliação inicial é a avaliação do estado fisiológico do paciente para 

aferir a gravidade da perda de sangue. A seqüência no manejo da hemorragia 

consiste em (1) ressuscitação, (2) diagnóstico e 

(3) tratamento, nesta ordem. inserida após a ressuscitação para determinar se a 

hemorragia está ativa.Uma sonda nasogástrica deve ser inserida, até que o 

aspirado gástrico esteja claro. Para pacientes com hemorragia  volumosa  do  trato  

GI superior, agitação ou estado respiratório alterado, a intubação endotraqueal 

é recomendada antes de endoscopia. Foi demonstrado que a endoscopia precoce  

identifica a origem da hemorragia em pacientes com sangramento contínuo ativo 

e pode alcançar o controle precoce da hemorragia. 

 

Abordagem à Hemorragia Digestiva Alta 
 
 

Definições: 
 
 

Ruptura de Mallory-Weiss: uma ruptura proximal da mucosa gástrica após tosse, 

esforços para vomitar ou vômitos. O sangramento geralmente é autolimitado, leve 

e passível de manejo conservador. 
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Erosão de Dieulafoy: infreqüentemente encontrado, esse problema descreve  a 

hemorragia de uma artéria submucosa aberrante localizada no  estômago.  Essa 

hemorragia é frequentemente significativa e exige diagnóstico imediato por 

endoscopia, seguido por terapia endoscópica ou operatória. 

Malformação arteriovenosa (AV): uma pequena lesão mucosa localizada ao longo 

do trato GI. O sangramento em geral é abrupto, mas a velocidade da hemorragia 

normalmente é lenta e autolimitada. 

Esofagite: erosões da mucosa freqüentemente resultantes de refluxo 

gastresofágico, infecções ou medicamentos. Os pacientes se apresentam com mais 

freqüência com hemorragia oculta, e o tratamento consiste na correção ou 

profilaxia das causas subjacentes. 

Sangramento de varizes esofágicas: veias ingurgitadas da região gastresofágica, 

que podem ulcerar e levar a uma hemorragia volumosa; relacionada à hipertensão 

porta e à cirrose. 

 
Abordagem clínica 

 
 

As origens de hemorragia digestiva alta podem ser categorizadas como  

varicosas e não-varicosas. As fontes comuns de hemorragia não-varicosa incluem 

úlceras duodenais (25%), erosões gástricas (25%), úlceras gástricas (20%) e 

rupturas de Mallory-Weiss (7%). Até 30% dos pacientes com hemorragia têm 

múltiplas etiologias identificadas durante a endoscopia. Em adição, todos os 

estudos indicam que uma proporção de casos não tem nenhuma causa 

endoscopicamente discernível, e esses casos são associados com um desfecho 

excelente. As causas raras de hemorragia digestiva alta incluem neoplasias 

(benignas e malignas), malformações AV e erosões de Dieulafoy. O sangramento 
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tende a ser autolimitado em aproximadamente 80% de todos os pacientes com 

hemorragia digestiva alta. O sangramento contínuo ou recorrente acontece em 

20% dos pacientes e é o principal contribuinte para mortalidade. A mortalidade 

global associada com essa hemorragia é 8 a 10% e não tem mudado ao longo das 

últimas décadas. Existem diferenças notáveis nas taxas de ressangramento e 

mortalidade que dependem do diagnóstico na endoscopia. A mortalidade do 

paciente com hemorragia digestiva alta aumenta com ressangramento, idade 

avançada e nos pacientes que desenvolvem hemorragia no hospital. Vários  

preditores  clínicos  e  estigmas endoscópicos têm sido identificados com o  

desenvolvimento  do  sangramento  recorrente. 

O uso de AINEs contribui para o desenvolvimento de úlceras gástricas 

induzidas por AINEs. Todos os AINEs produzem lesão mucosa. O risco  de  

desenvolver  uma úlcera é relacionado á dose. Cerca de 2 a 4%  dos usuários de 

AINEs têm  complicações do trato GI anualmente. Mais ou menos 10% dos 

pacientes que tomam AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As 

úlceras induzidas por AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As 

úlceras induzidas por AINEs têm uma incidência aumentada de sangramento, com 

úlceras gástricas e duodenais, tendo de 10 a 20 e de 5 a 15 vezes mais razões de 

risco, respectivamente. 

A endoscopia do trato GI superior estabelece um diagnóstico em mais  de 

90% dos casos e avalia a atividade atual do sangramento. Ela auxilia a direcionar 

a terapia e predizer o risco de ressangramento. Além disso, permite a terapia 

endoscópica.  A hemostasia endoscópica pode ser alcançada de várias maneiras, 

incluindo termoterapia com uma sonda de aquecimento, eletrocoagulação 

multipolar ou bipolar e injeções de etanol ou adrenalina. A endoscopia pode 

demonstrar sangramento, varizes esofágicas, sangramento gastroduodenal ou 
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nenhuma hemorragia. Para o sangramento não-varicoso, a hemostasia 

endoscópica é normalmente obtida com o uso de injeções de adrenalina,  seguidas 

por terapia térmica. A hemostasia permanente acontece  em  cerca  de 80 a 90% 

dos pacientes. Uma vez que o sangramento esteja controlado, é utilizada a terapia 

a longo prazo com os agentes anti-secretores, como os bloqueadores H2 ou 

inibidores da bomba de prótons, para tratar a doença subjacente. 
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Tabela: Risco de ressangramento com base na origem. 
 

Fonte Ressangrament
o 

(%) 

Varizes esofágicas 60 
Câncer gástrico 50 
Úlcera gástrica 28 
Úlcera duodenal 24 
Erosão gástrica (gastrite) 15 
Ruptura de Mallory-Weiss 7 
Sem fonte identificável 2,5 

 
 

Tabela: Fatores associados com o aumento da taxa de ressangramento e da 

mortalidade. 

 

Clínicos 

Choque na admissão 

História prévia de sangramento requerendo transfusão 

Hemoglobina < 8g/dL na admissão 

Necessidade de transfusão de ≥ 5 U de concentrado de hemácias 

Sangramento continuado, observado no aspirado gástrico 

Idade acima de 60 anos (mortalidade aumentada, sem aumento no ressangramento) 

Endoscópicos 

Vaso visível na base da úlcera (50% de risco de ressangramento) 

Porejamento de sangue brilhante a partir da base da úlcera 

Coágulo aderido na base da úlcera 

Localização da úlcera (prognóstico pior quando localizada perto de artérias grandes, p.  ex.,  

no bulbo duodenal posterior ou na curvatura menor do estômago) 
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Considerações sob Hemorragia Digestiva Baixa 
 
 

A eliminação de fezes de coloração escura e de coágulos de sangue 

geralmente indica sangramento agudo de uma fonte do trato GI inferior (distal ao 

ângulo de Treitz). Fezes de coloração escura representam uma mistura de material 

fecal  e  sangue, indicando que a fonte do sangramento está localizada 

proximamente ao segmento retal inferior e ao ânus. A passagem de coágulos de 

sangue pode ocorrer com um breve sangramento de uma fonte do trato GI 

superior. A introdução de uma sonda NG é útil durante a avaliação inicial de um 

possível sangramento do trato GI superior, embora até 16% dos pacientes possam 

apresentar um aspirado NG sem sangue, mesmo com sangramento do trato GI 

superior originado no duodeno. Em pacientes adultos de meia idade e mais velhos, 

as causas mais prováveis de sangramento agudo  do  trato  GI  inferior são a 

diverticulose, a angiodisplasia e a neoplasia, sendo essas lesões geralmente 

indolores. 

Quando o sangramento do trato GI inferior ocorrer na  presença  de  dor 

abdominal, deve ser vislumbrada a possibilidade de intestino  isquêmico,  doença 

intestinal inflamatória, intussuscepção ou aneurisma abdominal roto. Após a  

ressuscitação, o principal objetivo no tratamento de um  paciente  com  

sangramento agudo e contínuo do trato GI inferior é a localização do sangramento 

(colonoscopia, angiografia mesentérica e/ou cintilografia com hemácias marcadas 

com radioisótopos). 
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Não 

 
PAS < 90 

P ≥ 100 

Não 

Sim Acesso venoso - Abocath 12-20 

2 L de SF 0,9% 

O2 – 10 Ls/min 

Acesso venoso 

Abocath 14-20 

1 L de SF 0,9% 

Considerar EOT 

Ventilação Mecânica 

Nível de consciência 

(Glasgow < 9) 

 

 

 
 

 
 
 

Sim 
 
 
 
 

 
 
 

 - 

 

Sinais de Hemorragia 

Digestiva 

Hematemese 

Enterorragia 

SNG 

Lavagem gástrica com SF 

0,9% 1.000 ml 

HD 

HDA 

HDB 

Central de 

Regulação de 

Urgências - 192 

Central de 

Regulação de 

Urgências - 192 
Ranitidina EV 
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TRAUMA TORÁCICO 
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O traumatismo torácico é responsável por 25% das  mortes  dos 

politraumatizados, em serviços de emergência. A  cada 100 pessoas com trauma 

isolado de tórax, 12 vão a óbito. Muitas dessas mortes ocorrem já no hospital e 

poderiam ser evitadas se o diagnóstico e o devido tratamento fossem realizados 

precocemente e de forma eficiente. 

O trauma torácico ocorre, principalmente, em homens entre 20 e 50 anos e 

ao contrário do que muitos imaginam, o tratamento cirúrgico não é o mais comum 

nesses casos. Menos de 10% dos traumatismos contusos de tórax necessitam de 

intervenção cirúrgica. A maioria desses pacientes pode ser tratada com 

procedimentos simples. 

Traumas de tórax ocorrem por três mecanismos principais. O mais comum 

é a aceleração e desaceleração brusca do corpo. O melhor exemplo disso é o 

acidente automobilístico. O segundo mecanismo mais comum é a compressão do 

corpo, onde a força exercida sobre este exceda a capacidade de resistência das 

estruturas ósseas. E por fim, impactos de alta velocidade, onde a violência excede 

a tolerância viscosa do órgão atingido. Esse último difere da aceleração e 

desaceleração por ser localizado, sendo causado, por exemplo, por projéteis de 

arma de fogo e armas brancas. 

A maioria dos traumas torácicos tem repercussão no sistema respiratório,  

causando problemas ventilatórios e/ou na difusão dos gases.  As  principais  

conseqüências disso são: hipóxia, hipercapnia e acidose. 

A hipóxia tecidual é a oferta inadequada de oxigênio aos tecidos que pode 

ser causada por desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e por alterações nas 

relações pressóricas intratorácicas (pneumotórax aberto ou hipertensivo). 

A hipercapnia é o aumento na concentração  de dióxido  de carbono  no  
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sangue. As duas causas principais de hipercapnia são o comprometimento da 

relação ventilação- perfusão e a hipoventilação. A hipóxia é mais importante 

agudamente. 

 
Exame primário das lesões com risco de vida 

 
 

O exame primário tem por função minimizar os riscos à vida do paciente 

traumatizado, através da avaliação das vias aéreas, respiração e circulação, a qual 

estabelece critérios de prioridade de atendimento. 

A avaliação deve ser feita na seguinte ordem: 

▪ Vias aéreas 

- Ausculta do fluxo aéreo pela boca e nariz do paciente para avaliar a 

permeabilidade da via aérea e existência de movimentos respiratórios. 

- Detectar a presença de triagem (retração dos espaços intercostais) por obstrução 

brônquica ou traqueal. 

- Verificar se há corpos estranhos obstruindo a orofaringe, principalmente em 

pacientes inconscientes. 

▪ Respiração – observar e avaliar os movimentos respiratórios e a qualidade 

da respiração através da exposição do tórax do paciente, ausculta e palpar. Caso 

haja lesão torácica, teremos sinais importantes, porém sutis, de hipóxia, como 

aumento da  freqüência respiratória e mudança no padrão dos movimentos 

respiratórios. A cianose é um sinal tardio de hipóxia, porém, sua ausência  não  

indica  oxigenação  tecidual adequada e uma via aérea permeável. 

 
▪ Circulação 

- avaliar a qualidade, freqüência e regularidade do pulso do paciente. 

- Avaliar a pressão arterial através da pressão do pulso. Em pacientes 
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hipovolêmicos, o pulso estará fino e fraco. 

- Avaliar a circulação periférica através da palpação e observação da pele quanto 

á temperatura e coloração, comprimindo a ponta dos dedos para avaliar a perfusão 

sanguínea. 

- Verificar a distensão das veias do pescoço, que pode não estar evidente em 

pacientes hipovolêmicos. 

- Instalar um monitor cardíaco no paciente, a fim de se detectar arritmias, com 

possibilidade aumentada em pacientes com hipóxia e/ou acidose, vítimas de 

trauma torácico. Além disso, pacientes  com  tamponamento  cardíaco,  

pneumotórax hipertensivo, hipovolemia profunda ou ruptura cardíaca podem 

apresentar atividade elétrica sem pulso (AESP), manifesta no ECG por presença de 

ritmo cardíaco em  paciente sem pulso identificável. 

 
Identificação das 6 Lesões torácicas com risco de vida no exame primário 

 
 

1) Obstrução das Vias Aéreas 
 
 

A obstrução das vias aéreas é uma lesão com alto risco de vida discutida. 
 

2) Pneumotórax 
 
 

Denomina-se pneumotórax a coleção de ar entre os folhetos visceral e 

parietal da pleura. A pressão negativa ente os folhetos é fundamental para que 

ocorra a expansão pulmonar. No pneumotórax, essa pressão negativa é abolida, 

dificultando a respiração. 

Quando fluido, sangue ou pus também estão presentes, fala-se em 

hidropneumotórax, hemopneumórax ou piopneumotórax, respectivamente. 
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O pneumotórax pode ser simples, hipertensivo ou aberto. Trataremos aqui dos 

dois últimos. 

 
Pneumotórax hipertensivo 

 
 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um 

sistema de válvula unidirecional, que faz com que o  ar possa entrar, mas não possa 

sair.  O pulmão do lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o 

mediastino são deslocados para o lado oposto, compromentendo o retorno venoso 

e  causando compressão do pulmão contralateral à lesão. 

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, 

independentemente da etiologia, que é, mais comumente, a ventilação com 

pressão expiratória final positiva, a ruptura de uma bolha enfisematosa ou o 

trauma contuso de tórax com lesão ao selada do parênquima. Lesões traumáticas 

da  parede  torácica  também podem ser causa de pneumotórax hipertensivo 

ocasionalmente. Não é incomum que a inserção de cateteres na veia subclávia ou 

jugular interna seja a causa de pneumotórax. 

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 

hipotensão, desvio da traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio  

vesicular  unilateral, turgidez das veias do pescoço e timpanismo à percussão. A 

cianose pode surgir como  uma conseqüência tardia da hipóxia. 

O pneumotórax hipertensivo deve ser tratado imediatamente ao ser 

diagnosticado, introduzindo-se uma agulha no segundo espaço intercostal na linha 

hemiclavicular no hemitórax lesado. Converte-se então a lesão num pneumotórax  

simples. Procede-se à avaliação repetida. O tratamento  definitivo  é feito  pela  

inserção de um dreno no quinto espaço intercostal na linha axilar média. 

 

mailto:contato@unisau.org.br


522 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Pneumotórax Aberto ou “Ferida Torácica Aspirativa” 
 
 

Quando há um grande ferimento da parede torácica, amplo o suficiente 

para permitir que o ar passe livremente, fala-se em pneumotórax aberto. As 

pressões intratorácica e atmosférica rapidamente se igualam na vigência de tal 

lesão. 

A incidência de pneumotórax aberto em ambiente civil é menor que 1%. 

Embora quaisquer ferimentos por arma de fogo ou arma branca tecnicamente 

produzam pneumotórax, os tecidos da parede torácica se justapõem, fechando a 

lesão. 

Se a abertura é maior ou igual a 2/3 do diâmetro da traquéia, o ar passará 

preferencialmente pelo ferimento, provocando um ruído característico como 

“traumatopnéia”. 

Ocorre grave distúrbio ventilatório devido ao colapso do pulmão no 

hemitórax afetado, levando à hipóxia. Há desvio do mediastino para o lado 

contralateral e  dificuldade de expansão do outro pulmão devido à competição 

entre o fluxo da abertura traqueobrônquica e o fluxo da abertura pleurocutânea. 

O tratamento inicial é feito com um curativo quadrangular extenso o 

suficiente para cobrir todas as bordas do ferimento fixado em três de seus lados. 

Essa fixação faz com que o curativo funcione como uma válvula que deixa o ar sair 

na  expiração, mas oclui o ferimento durante a inspiração. A fixação dos quatro 

lados pode causar pneumotórax hipertensivo, a menos que o tórax seja drenado.  

Qualquer  curativo  oclusivo pode ser usado temporariamente. 

O hemitórax lesado deve ser drenado assim que possível, em local longe do 

ferimento,  que geralmente necessita ser fechado cirurgicamente. 

 
Hemotórax maciço 
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No hemotórax maciço há acúmulo rápido de mais de 1,5 L  de  sangue  na 

cavidade pleural. A pressão  torácica torna-se positiva, colapsando o pulmão  e 

desviando a traquéia e o mediastino, complicando a grande perda de sangue. As 

veias do pescoço podem estar túrgidas devido aos efeitos mecânicos ou colapsadas  

pela  grave hipovolemia. Há macicez à percussão e ausência de murmúrio vesicular 

do lado lesado. 

A causa principal são os ferimentos penetrantes que dilaceram vasos 

sistêmicos  ou hilares. 

É tratado inicialmente por reposição ou volume, infundindo-se cristalóide 

rapidamente através de dois acessos venosos calibrosos, e descompressão da 

cavidade torácica simultaneamente, através de drenagem no  quinto  espaço  

intercostal.  Sangue tipo específico deve ser administrado assim que possível. Um 

volume drenado imediatamente de 1,5 L ou mais é altamente sugestivo da 

necessidade de toracotomia, bem como quando há menor débito inicial, mas 200 

mL ou mais são drenados por hora durante quatro horas. 

 
Tórax instável 

 
 

Está presente em 10% a 20% dos casos de trauma, sendo caracterizado pela 

falta de continuidade óssea da parede torácica, determinando uma mobilidade 

paradoxal durante o ciclo respiratório. A mortalidade é alta, aproximadamente 

50% sendo mais pronunciada em pacientes acima de 60 anos e rara em crianças, 

devido à maior complacência das costelas. 

As maiores repercussões provêm da lesão pulmonar subjacente, que, 

juntamente com a dor associada à  restrição  dos movimentos respiratórios, 
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contribuem para hipóxia do paciente. Este respira com dificuldade, possuindo 

movimento torácico assimétrico e desordenado, e à palpação detectam-se 

movimentos respiratórios anormais e crepitação. O tratamento inicial inclui 

correção da hipovolemia e administração de oxigênio umidificado. Caso não 

haja hipotensão sistêmica, faz-se necessário controle da administração 

intravenosa de cristalóides para evitar a hiperidratação. Alguns pacientes podem 

ser tratados sem o uso do ventilador, no entanto, a prevenção da hipóxia é 

de 

suma importância em pacientes traumatizados. 
 
 

Tamponamento cardíaco 
 
 

No tamponamento cardíaco há acúmulo rápido de sangue no saco 

pericárdico. O aumento da pressão intrapericárdica reduz o enchimento diastólico. 

Como o pericárdio é inelástico, mesmo pequenos volumes de líquido podem 

ocasionar o tamponamento. A diminuição da pressão intra-aórticas causa redução 

de fluxo  coronariano, com prejuízo  do metabolismo cardíaco. 

O tamponamento cardíaco se manifesta pela “tríade de Beck”: aumento da  

pressão venosa com ingurgitamento das veias do pescoço, queda da pressão 

arterial e abafamento das bulhas cardíacas. O ingurgitamento pode não estar 

presente devido á hipovolemia. Pode haver pulso paradoxal, uma diminuição da 

PA de mais de 10 mmHg durante a inspiração. O pneumotórax hipertensivo, 

particularmente do lado esquerdo,  pode mimetizar o tamponamento cardíaco e a 

diferenciação é feita pelo timpanismo à percussão, presente apenas no 

pneumotórax. O aumento  da  pressão  venosa  na inspiração durante a respiração 

espontânea (sinal de Kussmaul) reflete o comportamento paradoxal desta na 
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vigência de tamponamento cardíaco. 

 
Lesões torácicas potencialmente letais suspeitadas durante o exame  físico  

secundário e Raio X de tórax 

Consideram-se como lesões potencialmente letais: 

• Contusão pulmonar; 

• Contusão miocárdica; 

• Ruptura aórtica; 

• Ruptura traumática do diafragma; 

• Laceração traqueobrônquica; 

• Laceração esofágica. 
 

Tais lesões não são óbvias durante o  exame físico  inicial. O diagnóstico  

necessita  de um elevado índice de suspeição. No entanto, se passarem 

despercebidas, tais lesões podem comprometer a vida do paciente. 

 
Outras indicações pra inserção do dreno de tórax 

 
 

▪ Pacientes que necessitam de anestesia geral para tratamento de outras 

lesões nos quais se suspeita de lesão pulmonar significativa. 

▪ Pacientes que necessitam de ventilação compressão positiva, nos  quais  

se suspeita de lesão torácica importante. 

▪ Pacientes com lesão pulmonar grave que precisam ser transferidos por 

transporte aéreo ou terrestre. 

 
Concluindo, é alta a incidência de trauma torácico  entre  os  

politraumatizados,  muitas vezes associado a grande risco de morte, devendo 

ser sempre suspeitado. A 

mailto:contato@unisau.org.br


526 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

identificação e o tratamento simples com a inserção de um dreno de tórax e 

precoce as lesões são essenciais. Lesões com risco imediato de vida devem ser 

diagnosticadas já no exame primário e tratadas prontamente, permitindo que se 

continue  à  avaliação.  Algumas lesões com risco de vida potencial que podem não 

ser identificadas no exame primário devem ser diagnosticadas e tratadas durante 

o exame secundário. 

 

 

 

 

 

Avaliação do exame primário no trauma de tórax. 

 
 

 

 
 

 

A 

O2 12 Ls/min  

Via aérea pérvea 

Reposição volêmica 

de sinais de choque 

Traumatizado 
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Pneumotórax 

Hipertensivo 

Hemotórax 

 Instável 

Pneumo 

 

Tamponamento 

 

  

Transporte/transferência 

Considerar 

Drenagem de Tórax 

Considerar Punção de 

Marfan ou Janela 

PPericardicaPericardia 

onsadira 
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TRAUMA CRANIENCEFÁLICO 

Atendimento Inicial 
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O Traumatismo de crânio é responsável pela maior parte das mortes nas  

vítimas  de acidentes de trânsito no nosso meio. A atenção primária do tratamento 

para doentes com suspeita de ter trauma craniencefálico grave deve ser de 

prevenir a lesão cerebral secundária. Estes pacientes devem receber oxigenação 

adequada e manutenção  da pressão arterial suficiente para garantir a pressão de 

perfusão do cérebro, são estas maneiras as mais importantes para limitar o dano 

cerebral secundário. Após a aplicação dos ABCDE é crucial que se identifique em 

lesões de massa que necessitam de intervenção cirúrgica, isto é conseguido da 

melhor maneira pela  realização  de Tomografia do crânio. É importante que dados 

como a idade do doente, mecanismo de trauma, tempo decorrido do trauma, 

condições respiratória e cardiovascular, lesões associadas e tratamento da 

hipotensão e hipóxia, sejam relatados pelos médicos que prestam o primeiro 

atendimento aos pacientes com lesão de crânio. 

No traumatismo de crânio após as medidas iniciais de ressuscitação serem 

estabelecidas deve-se avaliar o nível de consciência e a reação das pupilas. Esse 

exame consiste em avaliar a Escala de Coma de Glasgow e a resposta pupilar ao 

estímulo doloroso. Os pacientes com Escala de Glasgow inferior a 9, devem ter a 

sua via aérea superior protegida pela realização de intubação traqueal. O nível do 

Glasgow  e  a  resposta pupilar devem ser avaliados antes da utilização de sedativos 

ou curarizantes. 

Nos pacientes portadores de traumatismo craniencefálico após a 

priorização das vias aéreas e restabelecimento da pressão arterial e de outros 

sinais  de hipoperfusão serem corrigidos através da oxigenação e reposição  

volêmica,  deve-se  comunicar  através do acionamento da Central de Regulação 

Médica do SAMU – 192, demonstrando a gravidade do caso. 

Nos pacientes com traumatismo craniencefálico leve que não  apresentam 
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perda  de consciência, intoxicação por álcool e drogas significativa, fratura de 

crânio, perda de líquor pelo nariz ou ouvido, traumatismos significativos 

associados, falta de acompanhante confiável em casa, vômitos, cefaléia e crise 

convulsiva são candidatos a receber alta com orientações. Nos demais casos os 

pacientes devem ser encaminhados para avaliação em hospital com capacidade 

para avaliação e segmento desses pacientes. 

O tratamento adequado de um doente com TCE começa com intervenções 

que obedecem a uma seqüência priorizando o tratamento de lesões que 

comprometam a vida identificadas no exame primário. Uma vez tratadas as 

alterações, o doente deve ser rapidamente imobilizado e transportado para o 

hospital mais próximo com recursos para atender casos com TCE. 

 

A-Vias Aéreas 
 
 

Doentes com rebaixamento do nível de consciência podem ser incapazes de 

proteger sua via aérea. Um  estudo  retrospectivo  tem documentado diminuição  

da taxa de mortalidade em doentes com TCE que foram submetidos a intubação 

traqueal no atendimento pré-hospitalar. Assim todos os doentes com TCE  grave  

(escore  de Escala de Coma de Glasgow 8 ou menos) são candidatos a intubação 

traqueal,  embora  isto possa ser desafiador quando se trata de doentes agressivos, 

quando  cerram os músculos da mandíbula (trismo), na presença de vômitos, e 

devido à necessidade de manter a  coluna cervical do doente alinhada e 

imobilizada. O uso de agentes bloqueadores neuromusculares (curarizantes) como 

parte do protocolo da seqüência  de  intubação rápida pode facilitar o 

procedimento de intubação. Com base em estudos com animais, uma dose 

intravenosa de lidocaína (1 mg/Kg) pode evitar o aumento da PIC durante a 
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intubação. A intubação nasotraqueal às cegas pode ser uma técnica alternativa, 

mas a presença de trauma na região medial da face é contra-indicação, deve-se 

evitar laringoscopias prolongadas, principalmente se o tempo de transporte for 

curto. O uso de cânula orofaríngea e ventilação com máscara facial, associada a 

balão dotado de válvula unidirecional ou ventilação transtraqueal percutânea, são 

alternativas possíveis. 

 
B-Respiração 

 
 

Todos os doentes com suspeita de TCE moderado/grave devem receber 

oxigênio suplementar. O uso de oximetria de pulso é de extrema importância, pois 

a hipóxia pode piorar o quadro neurológico. A concentração de oxigênio  pode ser  

titulada quando  se  usa a oximetria de pulso; no entanto, a saturação de oxigênio  

(SaO2) deve ser  mantida  em 95% ou mais. Se a oximetria de pulso não está 

disponível, o oxigênio deve ser fornecido por máscara facial unidirecional para os 

doentes que apresentam respiração espontânea. Para os doentes intubados, deve 

ser mantida a concentração de oxigênio de 100% (FiO2 de 1,0) com uso de máscara 

facial associada a balão dotado de válvula unidirecional. Se persistir a hipóxia 

mesmo com a oferta de oxigênio, o socorrista deve tentar identificar e tratar todas 

as prováveis etiologias, incluindo aspiração  e  pneumotórax hipertensivo. Uso de 

válvulas de pressão expiratória final positiva (PEEP) pode ser considerado  para 

melhorar a oxigenação, no  entanto, níveis de PEEP maiores  do que 15 cm H2O 

podem produzir aumento da PIC. 

Como a hipocapnia e a hipercapnia podem agravar a lesão cerebral, o 

socorrista deve manter taxas normais de ventilação quando o doente com TCE 

estiver sob  ventilação assistida – 10 respirações por minuto (RPM) para adultos, 

20 RPM para crianças e 25 RPM para bebês. Hiperventilação muito agressiva 
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produz vasoconstrição cerebral que, por sua vez, leva à diminuição da oferta de 

oxigênio para o cérebro. Tem sido demonstrado que hiperventilação profilática de 

rotina piora o quadro neurológico e não deve ser utilizada. 

 
C-Circulação 

 
 

Tanto a hipóxia quanto a hipotensão são causas importantes de lesão 

cerebral secundária, portanto devem-se prevenir e tratar estas condições. O  

controle  da hemorragia é essencial. Pressão direta sobre o  local ou  curativos  

compressivos devem ser aplicados em qualquer hemorragia externa. Ferimentos 

complexos no couro cabeludo podem produzir sangramento externo significativo. 

Alguns chumaços de gaze colocados sobre o local e fixados com bandagem elástica 

tornam-se um curativo compressivo efetivo para controlar o sangramento; no 

entanto,  esta  compressão  não  deve ser aplicada em fraturas abertas ou com 

afundamento de crânio a menos que haja hemorragia significante, porque a 

compressão pode agravar a lesão cerebral e levar a aumento da PIC. Uma discreta 

pressão direta sobre o ferimento também pode limitar o tamanho de hematomas 

extra cranianos (couro cabeludo). Manejo delicado e imobilização em prancha 

longa, mantendo alinhamento anatômico, pode minimizar a perda sanguínea 

intersticial no local da fratura. 

Como a hipotensão piora ainda mais a isquemia cerebral, devem-se adotar 

medidas-padrão para combater o quadro de choque. Em doentes com lesão 

cerebral traumática, a combinação de hipóxia e hipotensão está associada com  

taxa  de mortalidade de cerca de 75%. Na presença de choque e suspeita de 

sangramento interno importante, o transporte rápido para um centro de trauma 

tem prioridade com relação à lesão cerebral. O choque hipovolêmico e o 

neurogênico devem ser tratados por reanimação com soluções cristalóides 
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isotônicas; no entanto o transporte não deve ser retardado para que se estabeleça 

um acesso venoso. Embora a avaliação do volume sanguíneo seja muito difícil no  

ambiente pré-hospitalar, o socorrista deve fazer com que  o doente retorne ao 

estado de volume circulatório normal (euvolemia). 

Para preservar a perfusão cerebral, devem-se utilizar recursos para  manter  

pressão sanguínea sistólica de pelo menos 90 a 100 mmHg; entretanto a reposição 

volêmica excessiva pode levar a sangramento interno descontrolado, aumento do 

edema cerebral e da PIC,portanto cuidado na reposição volêmica do traumatizado. 

Para doentes adultos com TCE e sinais vitais normais, sem suspeita de outras 

lesões, devem-se administrar fluidos intravenosos em velocidade não maior que 

125ml/h, e ajuste se surgirem sinais de choque. 

 
D-Incapacidade - Avaliação neurológica 

 

 
Intervenções neurocirúrgicas para inserir  dispositivos para monitoração  da 

PIC ou drenagem de hematomas intracranianos não são realizadas no atendimento 

pré- hospitalar. Como tem sido enfatizado, o tratamento pré-hospitalar da lesão 

cerebral traumática consiste primariamente em medidas que visam  reverter  e  

prevenir  fatores que causem uma lesão cerebral secundária. Convulsões 

prolongadas ou de grande mal e múltiplas podem ser tratadas com a administração 

de benzodiazepínico  intravenoso,  como diazepam, ou midazolam. Estas drogas 

devem ser tituladas com cautela,  pois podem provocar hipotensão e depressão 

respiratória. 

Devido à incidência significativa de fraturas  de  coluna  cervical,  doentes com 

suspeita de lesão cerebral traumática devem ter a coluna imobilizada.  Deve haver  

muita cautela  ao aplicar o colar cervical em vítima com TCE. Algumas evidências  

sugerem  que manter o colar cervical firmemente ajustado pode impedir o retorno 
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venoso da região cefálica, assim levando ao aumento da PIC. A colocação do colar 

cervical não é obrigatória desde que se mantenha imobilização adequada da coluna 

cervical. 

 
Transporte 

 
 

Para que se alcance o melhor resultado possível, doentes com TCE 

moderada e grave devem ser transportados diretamente ao serviço hospitalar 

(centro de trauma) com recursos de tomografia computadorizada e equipe de 

neurocirurgia  disponível  no  plantão. Freqüência cardíaca, pressão arterial, SaO2 

e Escala de Coma de Glasgow do doente devem ser reavaliados e anotados em 

prontuário a cada 5 ou 10 minutos durante o transporte. Válvulas de PEEP podem 

ser utilizadas se houver persistência de hipóxia, desde que seu uso seja cauteloso, 

pois níveis de PEEP maiores que 15 cm H2O podem aumentar a PIC. Deve-se 

preservar o calor do corpo do doente durante o  transporte  (evitar hipotermia). 

Existem controvérsias a respeito da melhor posição de um doente com TCE. 

Em geral, os doentes com TCE devem ser transportados em posição supina pela 

presença de outras lesões potenciais. Embora a elevação da cabeceira da maca ou 

da prancha longa (posição de Trendelemburg reversa) possa diminuir a PIC, a 

pressão  de  perfusão  cerebral pode também ser prejudicada, especialmente se  a 

cabeça for elevada em mais   de 30º. 

O hospital de destino deve ser comunicado, o mais rápido possível, para que 

os recursos necessários já estejam disponibilizados no momento da chegada do 

doente. A comunicação por rádio ou telefone deve incluir informações sobre o 

mecanismo de trauma, o escore na Escala de Coma de Glasgow inicial, sinais vitais, 

outras lesões de gravidade e a resposta ao tratamento inicial adotado. 
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Glasgow 14-15 

Sim Seguir recomendações para 

tratamento de choque 

Perda de 

consciência 
Monitorizar 

Sinais vitais – O2 / Acesso Venoso 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TCE 

Glasgow 9-13 Glasgow < 8 

EOT Não 

Sat O2 > 90 

Ventilação adequada 

Central de Regulação 

de Urgências - 192 

Alta após observação 

Orientações 

Central de Regulação 

de Urgências - 192 
Reposição  de 

2 Ls de SF 0,9% 

Central de Regulação 

de Urgências - 192 

Sim 

PAS < 90 

Má perfusão 

PAS > 90 

Boa perfusão 

Reavaliar 

EOT/ventilação 

Não 
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Sim Escore de Glasgow  81 

Suspeita de TCE grave 

Realize intubação 

endotraqueal Não 

Aplique oxigênio 

Mantenha SaO2 > 95% 

Ventilação assistida 2 

Controle da hemorragia externa 

Iniciar transporte3 

Reanimação volêmica 

Mantenha euvolemia 

Trate as convulsões 

Verifique nível de 

glicose do sangue 

Sinais de aumento da 

PIC?5 Sim 
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Opções: 

Sedação6 

Paralisia7 

Terapia osmótica8 

Hiperventilação controlada discreta9 

Continue o transporte 

Não 
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Notas: 
 

1 Ver algoritmo do Tratamento das Vias Aéreas. 

2 Ventile com as seguintes freqüências: adultos 10/min, crianças 20/min, bebês 25/min. 

3 Instalações ideais devem ter cobertura neurocirúrgica e TC em funcionamento. 

4 Use benzodiazepínicos em pequenas doses (2 a 5 mg / dose) intravenosa. 

5 Sinais de possível aumento da PIC: diminuição de 2 pontos ou mais do escore de 

Glasgow, pupila lenta ou não reativa,  desenvolvimento  de hemiplegia ou  

hemiparesia, ou fenômeno de Cushing (HAS + Bradicardia). 

6 Pequenas doses de benzodiazepínicos titulada intravenosa. 

7 Considere agente bloqueador neuromuscular de longa duração (Pancurônio). 

8 Considere manitol (0,25 a 1g/Kg). 

9 Ventile nestas freqüências: adultos 20/min, crianças 30/min, bebês 35/min. 
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW 
 

 
OLHOS 
 
AO 

 
Abertos 

Espontaneamente 4 

Ao comando verbal 3 

A dor 2 

Sem resposta 1 

 
 
MELHOR RESPOSTA 
MOTORA 

 
MRM 

Ao comando 
verbal 

Obedece 
6 

 

 
Aos estímulos 
dolorosos* 

Localiza a dor 5 

Flexão - Sem localizar 4 

Flexão anormal (decorticação) 3 

Extensão (descerebração) 2 

Sem resposta 1 

MELHOR RESPOSTA 
VERBAL1 

MRV 

Orientado e conversando 5 

Desorientado e conversando 4 

Palavras inapropriadas 3 

Sons inapropriados 2 

Sem resposta 1 

TOTAL 3-15 

 
 
 

A Escala de Coma de Glasgow, é baseada na abertura dos olhos(AO),  na 

melhor resposta motora(MRM) e melhor resposta verbal(MRV), é uma escala 

prática para se avaliar a evolução do nível de consciência do paciente, sendo mais 

utilizada no trauma. Cada resposta do paciente é relacionada um número que 

somados irão nos mostrar o nível em que o paciente está naquele momento. 

* aplicar um estímulo no esterno; observar os braços. 

 
1 acordar o paciente com um estímulo doloroso, se necessário. 
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TRAUMA RAQUIMEDULAR 
Atendimento Inicial 
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Indicações para Imobilização da Coluna 
 
 

Uma possível lesão traumática da coluna vertebral com ou sem a presença 

de déficits neurológicos deve ser procurada e excluída em doentes vítimas de 

trauma multissistêmico. O médico e os outros profissionais de saúde que atendem 

doentes  vítimas de trauma de coluna, devem estar atentos aos riscos implícitos à 

excessiva manipulação e a imobilização inadequada. Desde que a coluna do doente 

esteja devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas podem 

e devem ser postergados sem riscos. 

Portanto, é obrigação dos médicos e outros profissionais de saúde garantir 

a imobilização da coluna cervical. A responsabilidade pela retirada da imobilização  

deve ser feita em Unidades de Saúde e Hospitais, após a avaliação primária e 

secundária, garantindo que não existem outros riscos antes da  retirada dos 

dispositivos de proteção  da coluna. Em casos de impossibilidades de retirada do 

colar  cervical  e  da  prancha, estes pacientes deverão ser mantidos imobilizados. 

Os mecanismos de lesão podem auxiliar a determinar a necessidade de 

imobilização da coluna. O ponto-chave é  lançar  mão de boas práticas clínicas para 

fazer a avaliação e, em caso de dúvida, imobilizar. 

No caso de pacientes que tenham sofrido lesões penetrantes, como  

ferimentos com armas de fogo ou arma branca, deve-se suspeitar de mecanismo  

de  lesão preocupante quando houver queixas, sintomas ou achados neurológicos,  

como  dormência, formigamento, perda da função motora ou sensitiva, ou ainda 

perda da consciência. Se não houver queixas ou achados neurológicos, a coluna 

não precisa ser imobilizada (embora o uso de prancha longa ainda seja 

recomendado para o transporte). Algumas condições no trauma contuso apontam 

para a necessidade de imobilização espinhal: 
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1. Alteração no nível de consciência (escore na Escala de Coma de Glasgow < do 

que  15), incluindo: 

▪ Reações de estresse agudo (REA) são respostas temporárias do sistema 

nervoso autônomo. REA simpática é a resposta “fugir ou lutar”, quando as 

funções do corpo aumentam e a dor fica mascarada. REA parassimpática 

retarda as funções 

do organismo e pode resultar em síncope. Se os sinais de REA simpática 

estão presentes, o doente é considerado não-confiável para obtenção de 

informações. 

▪ Lesão craniencefálica pode envolver perda temporária de  consciência  e  

exige que o doente seja tratado como portador de lesão raquimedular.  Em  

alguns  casos, o comportamento agressivo e não-cooperativo pode ser o 

único sinal de lesão. 

▪ Estado Mental Anormal (EMA). Pacientes com estado mental anormal 

incluem doentes psiquiátricos, portadores de Alzheimer ou doentes com 

EMA  causado  por trauma. Eles devem ser completamente imobilizados. 

 
2. Dor ou sensibilidade na coluna. Incluem-se aí dor associada ou não ao 

movimento, sensibilidade em um ponto, deformidade e posição de defesa para  

evitar  dor  na  região da coluna. 

 
3. Déficit ou sintoma neurológico. Sinais neurológicos incluem paralisia bilateral, 

paralisia parcial, paresia (fraqueza), dormência, formigamento ou cócegas, e déficit 

neurológico espinhal abaixo do nível de lesão. Em homens, uma ereção contínua 

do  pênis, chamada priapismo, pode ser uma indicação adicional de lesão da 

medula. 
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4. Deformação anatômica da coluna. Inclui qualquer deformidade perceptível 

através de exame físico do paciente. 

A ausência destes sinais não exclui, porém, a possibilidade de lesão da 

coluna (Quadro). 

No caso de pacientes com mecanismos de lesão preocupantes e ausência 

de condições relacionadas, o socorrista deve considerar a confiabilidade do 

paciente. Pacientes confiáveis são calmos, cooperativos e sóbrios. Pacientes não 

confiáveis  incluem: 

• Embriaguez. Pacientes sob influência de drogas ou álcool devem ser 

imobilizados e tratados como portadores de lesão raquimedular até que 

estejam calmos, cooperativos e sóbrios. 

• Lesões que desviam a atenção. São lesões muito dolorosas ou com 

sangramento intenso que podem impedir o doente de dar respostas 

confiáveis durante a avaliação. Exemplos dessas lesões incluem a fratura de 

fêmur ou queimaduras profundas e extensas. 

• Barreiras de comunicação. Problemas que podem advir de barreiras de 

língua, surdez, pouca idade ou qualquer outro impedimento á 

comunicação. 

A confiabilidade do doente deve ser continuamente verificada em todas as 

fases de uma avaliação. Se em qualquer momento o doente exibir os sinais ou  

sintomas  que foram mencionados, deve-se supor que o doente tenha lesão 

raquimedular e devem ser implementadas técnicas de atendimento e imobilização 

completa. 

 
 
 

Sinais e Sintomas de Lesão de Coluna 
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Dor no pescoço ou nas costas 

Dor ao mexer o pescoço ou as costas 

Dor à palpação da região posterior do pescoço ou da linha média das costas 

Deformidade da coluna 

Defesa ou contratura da musculatura do pescoço ou das costas 

Paralisia, paresia, adormecimento ou formigamento nas pernas ou nos braços, em 

qualquer momento após o incidente 

Sinais e sintomas de choque neurogênico 

Priapismo (no sexo masculino) 
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INDICAÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA 
 

 
Alteração do nível de 

consciência 
(Glasgow < 15) 

Déficit/queixa neurológica? 

 

  
Sim Não Sim Não 

 
IMOBILIZAR 

 
Acionar SAMU - 

192 

Dor ou hipersensibilidade na 

coluna ou 

Déficit ou queixa 

neurológica ou 

Deformidade anatômica da 
coluna 

IMOBILIZAR 

 
Acionar SAMU - 

192 

 

 
Sim 

 
 

IMOBILIZAR 

Não 

 
 

Acionar SAMU - 192 Mecanismo de Trauma 

Preocupante1 

 
Sim 

 
 

IMOBILIZAR 

 

Acionar SAMU - 192 

Ferimentos penetrantes Trauma Fechado 

USAR O BOM SENSO CLÍNICO. 

NA DÚVIDA, IMOBLIZAR 

NÃO ESTÁ INDICADA 

IMOBILIZAÇÃO 
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Não 
 
 

Presença de: 

Evidência de intoxicação por 
álcool/drogas ou 

Lesão que desvie a 

atenção2 ou 

Incapacidade de se comunicar3 
 

 
Sim Não 

IMOBILIZAR 

 
Acionar SAMU - 192 
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Mecanismo de Trauma Preocupante 

▪ Qualquer mecanismo com impacto violento de cabeça, pescoço, tronco ou 

bacia (por exemplo, colisões automobilísticas em velocidade moderada ou 

alta, envolvimento em explosão, etc). 

▪ Qualquer queda, especialmente no idoso 

▪ Ejeção ou queda de qualquer meio de transporte motorizado ou de 

propulsão humana (por exemplo, skate, bicicleta, automóvel, motocicleta 

ou veículos de recreação). 

▪ Vítima de incidente de mergulho em água rasa 

2 Lesão que Desvie a Atenção 

Qualquer lesão que possa alterar a capacidade do doente de prestar atenção em 

outras lesões. Exemplos de lesões que podem desviar a atenção: a) fratura de ossos 

longos; b) lesão visceral que necessite de avaliação cirúrgica; c) laceração extensa, 

desenluvamento ou esmagamento; d) queimaduras extensas, ou e) qualquer outra 

lesão que provoque alteração funcional aguda. 

3 Incapacidade de se comunicar. Qualquer paciente que, por razões não especificadas 

acima, não seja capaz de se comunicar com clareza, de modo a participar 

ativamente da sua avaliação. Exemplos: distúrbio da fala ou da audição, os que 

falam apenas língua estrangeira e crianças pequenas. 
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TRAUMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
Imobilização 
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Bases para o Tratamento 
 

O socorrista deve seguir as seguintes prioridades sempre que estiver tratando 

um paciente com trauma de extremidades: 

 
1. Tratar todas as condições que põem em risco a vida. 

2. Tratar todas as condições que põem em risco os membros. 

3. Tratar todas as outras condições (se o tempo permitir). 
 
 

Seguir estas prioridades não implica que as lesões  de  extremidades  

devem ser ignoradas ou que extremidades traumatizadas não devam ser 

protegidas de danos adicionais. Isto significa que em pacientes com trauma 

multissistêmico com lesões nas extremidades que não apresentam risco de 

morte, cuidados  básicos  devem  ser aplicados para tratar as lesões de 

extremidades. Isto permite que o socorrista focalize a sua atenção naquelas 

lesões que diretamente ameacem a vida do paciente. A maneira mais fácil e 

rápida de efetuar o cuidado básico das lesões de extremidade é imobilizar 

corretamente o paciente numa prancha longa. 

O socorrista precisa priorizar as lesões graves dos pacientes com riscos 

de morte além do trauma de extremidade. Isto permitirá a intervenção  essencial  

para salvar uma vida quando e onde for mais benéfico ao paciente. Isto pode 

significar abreviar o tratamento das lesões específicas de extremidades para que 

a atenção possa permanecer nas condições que apresentam risco de morte ao 

paciente. 

Pacientes com trama de extremidades (hemorragia) com risco de morte, 

mas que não apresentam outros problemas críticos, devem ser identificados 

durante a avaliação primária. Estes pacientes  devem  sofrer  intervenções 
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apropriadas,  incluindo o tratamento inicial do choque e o transporte rápido para 

um hospital, onde melhor possam ser atendidos. Em pacientes sem lesões ou 

condições de  risco  de  morte,  trauma de extremidades pode ser identificado e 

tratado durante o exame secundário. 

Se uma extremidade estiver sob estresse acima do normal por causa da  

posição do paciente ou da angulação patológica, o socorrista deve tentar alinhar 

a extremidade, o que significa mover a extremidade de volta a uma posição 

anatômica normal. Ter a extremidade novamente em posição normal facilita a 

imobilização e melhora a circulação. 

Uma extremidade traumatizada deverá ser manipulada o menos 

possível. O objetivo primário da imobilização é evitar o movimento do membro. 

Isto ajuda a diminuir a dor do paciente e evita maiores danos nos tecidos moles 

e hemorragia. Para isso, o local traumatizado deve ser apoiado manualmente 

enquanto a articulação e o  osso acima (proximal) e a articulação e osso abaixo 

(distal) do local da lesão são imobilizados. 

 
Em caso de suspeita de fraturas, o tratamento inclui as seguintes etapas: 

 
 

1. Estancar qualquer sangramento e tratar o paciente em choque. 

2. Avaliar a função neurovascular distal. 

3. Apoiar a área traumatizada. 

4. Imobilizar a extremidade traumatizada, incluindo a articulação acima e a 

articulação abaixo do local da lesão. 

5. Reavaliar a extremidade traumatizada depois de imobilizada á procura 

de alterações da função neurovascular distal. 

 
Três detalhes são importantes de se lembrar quando se realiza qualquer tipo 
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de imobilização: 

 
1. Acolchoe os dispositivos rígidos para ajudar no ajuste das formas 

anatômicas e para aumentar o conforto do paciente. 

2. Remova jóias e relógios para que não bloqueiem a circulação quando 

ocorrer edema adicional. 

3. Avalie as funções neurovasculares distais ao local da lesão antes e depois 

de aplicar qualquer imobilização, e periodicamente, durante o período de 

observação do paciente. 

 
Imobilização do Politraumatizado 

 

 

A imobilização no politraumatizado é de fundamental importância, pois 

evita o agravamento das lesões e inicia o tratamento de algumas delas, alivia a 

dor e  restabelece perfusão em fraturas de extremidades. 

A imobilização deve ser realizada precocemente no ambiente pré 

hospitalar e intra hospitalar. Consiste na imobilização da coluna cervical e 

extremidades. 

A coluna cervical deve ser protegida até que a lesão de coluna tenha sido 

descartada. Para garantir uma imobilização adequada, o paciente deve ser 

mantido em posição supina com o eixo da coluna alinhada. É sempre obrigatório 

o uso de colar cervical e nos casos de suspeita de lesões além do uso do  colar, 

utilizar prancha longa,  e atadura para evitar qualquer movimento de rotação da 

cabeça ou do tronco. Em crianças pequenas que apresentam a região occipital do 

crânio desproporcionalmente grande, necessitam de enchimento para elevar os 

ombros e o tronco com o objetivo de manter o alinhamento vertebral ao serem 

colocados em superfície plana. Em crianças que se apresentam com rotação 
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lateral do pescoço, não deve ser  realizado  o alinhamento e devem ser mantidas 

na posição em que foram encontradas. 

Está indicada as medidas de imobilização em todos os pacientes com 

trauma aberto ou fechado que possa levar a lesão medular, o mecanismo de 

trauma, a sintomatologia e o exame físico devem ser realizados 

sistemáticamente; deve-se interrogar sob presença de dor sob a região da coluna 

e pesquisar sinais e sintomas neurológicos. 

O erro mais comum na imobilização da coluna é assegurar a imobilização 

de cabeça e não do dorso, para evitar esta ocorrência os pacientes  devem  ser 

transportados em prancha longa com 4 pessoas participando do rolamento. 

Outro erro grave é a inadequada imobilização da coluna cervical durante 

intubação orotraqueal, para isso deve se utilizar duas pessoas na intubação, um 

fixando a coluna em posição neutra e outro procedendo a intubação orotraqueal.  

As  complicações da imobilização de coluna cervical é a aspiração 

broncopulmonar (pois estão restritos e não podem manter as vias aéreas livres), 

podem ainda provocar dor e até escaras de decúbito, portanto os pacientes 

devem ser removidos ou  colocados  sob  superfícies  acolchoadas o mais rápido 

possível após avaliação do traumatismo raquimedular. 

O rolamento do paciente em bloco deve ser realizado durante o exame da 

superfície dorsal do paciente e para retirá-lo da prancha longa. Deve ser realizado 

por quatro pessoas. Três fazem o rolamento  em bloco fixo da cabeça e pescoço; 

o  tronco,   a pelve e extremidades. O quarto elemento coordena o processo 

sendo responsável por retirar a prancha longa e examinar o dorso. 

A retirada do paciente da prancha longa somente deve ser realizado após 

excluída lesão raquimedular. A remoção deve ser conduzida por quatro pessoas 

mantendo a coluna alinhada como um todo e evitando qualquer  arqueamento  
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da coluna. 

Todos cuidados devem ser tomados para evitar lesão no  processo de 

rolamento e remoção da prancha longa. 

A imobilização das extremidades devem ser realizadas,sempre que 

possível, após a estabilização dos pacientes. Em  vítimas graves e instáveis não  

se deve deixar   de realizar a imobilização quando várias pessoas estão prestando 

atendimento. 

O objetivo da imobilização nas lesões de extremidades é promover o 

alinhamento das extremidades o mais próximo possível da posição anatômica e 

a prevenção da movimentação do local de fratura. O atendimento inicial não 

deve ter objetivo de reduzir fraturas. 

O alinhamento é obtido com uso de tração e imobilização através do uso  

de talas, travesseiros, aparelhos gessados, faixas e mecanismos de tração 

contínua. 

As luxações articulares freqüentemente exigem imobilização  na  posição  

em que foram encontradas e fraturas expostas não necessitam ser reduzidas, 

pois  necessitam de tratamento cirúrgico obrigatoriamente. 

Antes da colocação das talas deve-se avaliar a condição neurovascular do 

membro afetado. A imobilização deve incluir as articulações acima e  abaixo  da 

fratura. Após a imobilização, o estado neurovascular deve ser reavaliado. 

Outros aspectos importantes sob a imobilização são as seguintes: cobrir 

com gaze estéril qualquer ferimento aberto, aplicar alguma forma de 

acolchoamento  sobre  as protuberâncias ósseos. Não deve-se esquecer de 

sempre documentar as condições neurovasculares da extremidade e realizar a 

profilaxia antitetânica. 

Os erros graves provocados pelas técnicas inadequadas de 
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Imobilizações são as lesões neurovasculares e  síndrome  compartimental  

promovida por talas gessadas muito apertadas. 

As fraturas de fêmur podem ser imobilizadas temporariamente com talas 

de tração. A força de tração exercida pelo dispositivo é aplicada distalmente, ao 

nível do tornozelo, ou na superfície da pele. Na sua porção proximal, a tala é 

empurrada contra   a coxa e o quadril por meio de um anel que se apoia nas 

nádegas, no períneo e na  virilha. Uma tração excessiva pode provocar lesão da 

pele do pé, do tornozelo ou do períneo. O estiramento dos nervos periféricos 

pode resultar em comprometimento neurovascular. As fraturas de quadril 

podem ser imobilizadas de maneira semelhante com um dispositivo de tração, 

mas é mais convenientes que sejam imobilizadas  por meio de tração na pele ou 

em uma bota de tração feita de espuma, posicionando  o joelho em ligeira flexão. 

Uma forma simples de imobilizar um membro inferior é enfaixando-o ao membro 

contralateral. 

Para garantir a estabilidade e oferecer conforto ao doente, podem ser 

usados dispositivos de imobilização de joelho disponível no comércio ou talas ou 

aparelhos gessados longos. A perna não deve ser imobilizada em extensão 

completa, mas permanecer em flexão de 10 graus aproximadamente, a fim 

diminuir o estiramento das estruturas neurovasculares. 

As fraturas da tíbia são imobilizadas, de forma adequada, por meio de 

talas em forma de goteira, longas e bem acolchoadas, feitas com papelão ou 

metal. Caso prontamente disponíveis, podem ser usados aparelhos  gessados,  de 

modo a imobilizar  a perna, o joelho e o tornozelo. 

As fraturas de tornozelo podem ser  imobilizadas com uso de talas de  

papelão ou outras, desde que acolchoadas para evitar seja exercida pressão 

sobre as proeminências ósseas. 

mailto:contato@unisau.org.br


555 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

A mão pode ser imobilizada temporariamente em posição anatômica e 

funcional com o punho em ligeira flexão dorsal e os dedos  gentilmente fletidos,  

em 45º, a nível das articulações metacarpo-falangianas.  Usualmente,  essa  

posição  pode ser obtida através da imobilização delicada da mão sobre um rolo 

grande de gaze, utilizando-se uma pequena tala de antebraço. 

O antebraço e o punho são imobilizados estendidos sobre talas 

acolchoadas. O cotovelo é imobilizado em posição fletida, utilizando-se talas 

acolchoadas ou imobilizando-o contra o corpo, por meio de uma tipóia e de 

bandagens. O braço costuma ser imobilizado apoiado contra o corpo ou 

utilizando-se tipóia ou faixas que podem ser ampliadas com uma bandagem 

toraco-abdominal. Lesões do ombro são tratadas com tipóia ou faixas ou por um 

curativo feito à moda de Velpeau. 

 
Tratamento da dor 

 
 

O controle pré-hospitalar da dor frequentemente  não  é conseguido; 

entretanto, o socorrista pode tentar obter o alívio da dor. Analgésicos são 

recomendados  para  lesões de articulações e de membros, mas não são 

incentivados em pacientes com trauma multissistêmico. Antes de administrar o 

medicamento para dor, o  socorrista deve tentar diminuir a dor realizando em 

primeiro  lugar o  atendimento  básico. Uma vez que a fratura ou luxação esteja 

estabilizada e imobilizada, o paciente deve sentir uma grande redução da dor. A 

estabilização da extremidade afetada diminui o movimento, o que reduz o 

desconforto. Se o paciente não estiver com muita dor 
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devido a lesões significativas, deve-se procurar por sinais de uso de álcool  ou  

de drogas. 

Medicamentos para dor devem ser usados com cautela e de acordo com 

a tolerância do paciente. As circunstâncias em que analgésicos não devem ser 

administrados incluem: quando o paciente apresenta ou desenvolve sinais ou 

sintomas de choque; quando a dor é significativamente aliviada com 

estabilização  e  imobilização, ou quando o paciente parece estar sob a influência  

de  drogas  e/ou  álcool. Medicação não deve ser administrada sem  conhecer  as  

complicações potenciais. Quando necessário dar preferência as medicações por 

via endovenosa. 
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Critérios para avaliação de técnica de imobilização 

O socorrista deve simular as técnicas de 

imobilização com voluntários antes de 

aplica-las a pacientes reais. Ao praticar ou 

ao avaliar novos métodos e equipamentos, 

servirão como ferramentas para medir a 

eficácia da imobilização os seguintes 

critérios genéricos: 

 
▪ A estabilização manual alinhada foi 

aplicada imediatamente e mantida até 
ser substituída pela estabilização 
mecânica? 

▪ O colar cervical de tamanho adequado foi 

colocado corretamente? 
▪ O tronco foi fixado antes da cabeça? 
▪ O dispositivo pode ser movimentado para 

cima e para baixo com relação ao tronco? 

▪ O dispositivo pode ser movimentado para 

esquerda ou para a direita em relação ao 
tronco superior? 

▪ O dispositivo pode ser movimentado para 
a direita em relação ao tronco inferior? 

▪ Alguma parte do tronco pode ser 

movimentada anteriormente em relação 

ao dispositivo rígido? 

▪ Existe alguma faixa atravessando o tórax 
que iniba a excursão do tórax, resultando 

em comprometimento da ventilação? 

▪  A cabeça está bem imobilizada de modo 
a não permitir qualquer movimento em 
qualquer direção, inclusive rotação? 

▪  Foi colocado acolchoamento correto 

atrás da cabeça? 

▪ A cabeça está em posição alinhada 
neutra? 

▪ Existe algo que impeça a abertura da 
boca? 

▪  As pernas estão imobilizadas de modo a 

impedir movimentação anterior, rotação 
ou movimentação lateral mesmo que seja 

necessário rodar a prancha e o paciente 

lateralmente? 

▪  A pelve e as pernas estão em posição 
alinhada neutra? 

▪  Os braços estão bem fixados à prancha 
ou ao tronco? 

▪  Existe alguma faixa que comprometa a 
circulação distal de algum membro? 

▪  O paciente foi sacudido ou manipulado 
de alguma forma que possa comprometer 

uma coluna instável durante a aplicação 

do dispositivo? 
▪  O procedimento foi realizado dentro de 

um prazo adequado? 

 
Há muitos métodos e variações capazes de 

atender a esses objetivos. O socorrista deve 

escolher o método e os equipamentos de 

acordo com a situação, com a condição do 

paciente e com os recursos disponíveis. 
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O sangramento parou? 

Sim Não 

Algoritmo de Tratamento de Choque por lesão de extremidades 
 

O sangramento parou? 

Sim Não 

O sangramento parou? 

Sim Não 
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Hemorragia externa? 

Não Sim 

Torniquete 
 

Sinais de choque? 

 

transporte 
 

Compressão 

dos trajetos arteriais2 

 
 

  

Elevação1 
  

Não Sim 

Avalie a perfusão4 Compressão direta 
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Notas: 
 

1 A elevação deve ser considerada, a menos que esteja contra-indicada por causa 

de fraturas ou seja impossível elevar uma determinada parte do corpo. 

2 A compressão deve ser feita proximalmente ao local de sangramento, num dos 

seguintes pontos: artéria axilar, artéria braquial, artéria femoral ou artéria poplítea. 

3 Deve ser usado um material largo, como gravata, cinto ou manguito de 

medir  a pressão arterial; não se deve usar torniquete distalmente ao 

cotovelo ou ao joelho. 

4 A avaliação da perfusão inclui: presença, qualidade e localização dos pulsos; 

coloração, temperatura e umidade da pele; tempo de enchimento capilar. 

5 Obtenha 2 acessos venosos por cateter de grosso calibre (14 ou 16). Deve ser 

administrado um bolo inicial de 1 a 2 litros de solução aquecida (39ºC) de Ringer  

lactato ou solução fisiológica. Na criança, o bolo inicial deve ser de 20 mL/Kg. 
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Foram identificadas condições 

de risco de vida? 

 
 

Iniciar intervenções 

apropriadas1 

 

 
Suspeitas de 

fraturas/luxações 
de extremidades? 

Suspeitas de 
fraturas/luxações 
de extremidades? 

 

  
 
 
 
 
 
 

Imobilizar em 

prancha 

longa3 

 

Acione SAMU- 192 

Indicada a 
imobilização 

da coluna?2 

Avaliar a função 
neurovascular 

distal5 

 
Imobilize 

apropriadamente, coloque 

curativos nas lesões6 

 
Reavaliar função 

neurovascular distal 

Exame primário 

Não Sim 

Não Sim Não Sim 

Não Sim 
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R
e

a
v
a liar exame primário 

 
Acione SAMU- 192 
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1 Tratamento das vias aéreas, suporte ventilatório, terapia de choque. 

2 Veja indicações para algoritmo de imobilização de coluna. 

3 Extremidades lesadas são imobilizadas em posição  anatômica  imobilizando  

o paciente à prancha longa. 

4 Transportar ao local adequado de atendimento mais próximo (centro de atendimento 

de trauma, se disponível); avaliar função neurovascular distal e aplicar  tala de 

tração  (se houver suspeita de fratura de fêmur), se houver tempo. 

5 Avaliar perfusão (pulsos e enchimento capilar) e função neurológica (motora e 

sensitiva) distal na suspeita de fratura ou luxação. 

6 Usar a técnica apropriada de imobilização para imobilizar a fratura ou 

luxação suspeita; se há suspeita de fratura na diáfise do fêmur, aplicar tala de 

tração. 

7 Transportar ao local apropriado de atendimento mais próximo. 
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ABDOME AGUDO - SEPSE 
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ABDOME AGUDO 
 
 

Introdução 
 
 

Define-se abdome agudo como uma situação clínica mórbida, inesperada e de instalação 

súbita em que a dor abdominal é o sintoma mais presente e predominante. Seu tratamento, 

cirúrgico ou não, requer decisão rápida, assim que o diagnóstico seja estabelecido. O amplo 

mosaico de doenças que podem ocasionar um quadro abdominal agudo abrange desde as mais 

corriqueiras, como a apendicite  aguda e úlcera perfurada, A cavidade abdominal comporta vários 

órgãos de diferentes sistemas, e a sintomatologia do abdome agudo pode decorrer de alguma 

doença em qualquer uma de suas vísceras.  Tamanha  diversidade transforma o abdome numa 

autêntica “caixa de surpresas”, expressão antiga que permanece atual, não obstante a fantástica 

evolução dos métodos de diagnóstico por imagem.  Embora  o  quadro clínico do abdome agudo se 

apresente com alguns sinais e sintomas (dor, febre e vômitos), comuns a diversas doenças, outros 

(massa pulsátil, vômitos fecalóides) praticamente são específicos de determinada etiologia. Para 

facilitar o encaminhamento diagnóstico, é mais simples tentar enquadra-lo em alguma das quatro 

grandes síndromes abdominais agudas: perfurativa, obstrutiva, inflamatória e vascular. 

Tal classificação é útil para entender a fisiopatologia e o quadro clínico  do  abdome agudo a 

partir de uma determinada doença, mas,  na  prática, com muita freqüência, essas síndromes se 

misturam durante   a evolução do quadro. Para que elas tivessem um curso absolutamente 

separado, seria necessária uma situação hipotética na qual o diagnóstico e o tratamento fossem 

realizados de imediato, tão logo a doença abdominal aguda se manifestasse. Mas, como isso 

raramente acontece, por ocasião da intervenção  já existem vários fenômenos ocorrendo ao mesmo 

tempo, ainda que as características de uma síndrome prevaleça sobre a outra. Apenas para citar 

alguns exemplos, é o caso das úlceras  gastroduodenais  perfuradas nas quais a peritonite química 

inicial evolui para o tipo bacteriano; os acidentes vasculares mesentéricos, cuja necrose pode 
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resultar em perfuração; as obstruções intestinais em alça fechada que perfuram ou aquelas que 

progridem para a isquemia intestinal e necrose; a apendicite aguda com abscesso localizado 

causando obstrução intestinal. 

Além desses quatro grandes grupos, existem outras doenças abdominais agudas que não se 

enquadrariam em nenhum deles. É o  caso das torções de vísceras  maciças, dos grandes cistos 

ovarianos  que sangram ou rompem, da prenhez tubária rota e seu característico quadro de anemia 

aguda. 

A complexidade dessa entidade é tal que aborda-la de forma metódica, meticulosa e objetiva 

é fundamental para um diagnóstico mais preciso. A história minuciosa e  o  exame  físico  completo 

continuam sendo os pontos mais importantes; todo e qualquer detalhe deve ser valorizado já que 

pode representar a grande diferença entre o erro e o acerto. Vale lembrar que os exames 

complementares, além de ajudarem a esclarecer o diagnóstico, servem para compor o quadro 

clínico como um todo e auxiliarem, quando for o caso, a definir o melhor momento operatório e a 

abordagem cirúrgica mais adequada. 

O diagnóstico precoce é muito importante, mas não deve ser precipitado por conclusões 

rápidas e superficiais capazes de aumentar a margem de erro. Quando não  for possível estabelece-

lo, é boa norma que o exame físico seja repetido periodicamente, de preferência pelo mesmo 

médico , para comparar os achados e identificar outros não percebidos ou inexistentes nas 

avaliações anteriores. 

 

 
ABDOME AGUDO PERFURATIVO 

 

A perfuração gastrointestinal para peritônio livre é uma das causas freqüentes  de  cirurgia  

abdominal de urgência e pode ocorrer como conseqüência de várias doenças do sistema digestório,  

sendo    a mais comum a úlcera péptica. Pode ser secundária a outros processos de natureza 

inflamatória ou neoplásica, assim como à evolução de outros estados mórbidos fora do sistema 
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digestório, como nos queimados, nos traumas crânio-encefálicos e nos pacientes gravemente 

enfermos. A ingestão de corpos estranhos e de alguns medicamentos, como corticosteróides, 

aspirinas e antiinflamatórios, é causa mais comum de perfuração, no nosso meio. 

O quadro clinico é caracterizado por dor abdominal de inicio súbito de forte 

intensidade. O exame físico geralmente mostra sinais de irritação peritoneal. 

 
 

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO 
 

Qualquer obstáculo que impeça de alguma maneira a progressão natural do conteúdo 

intestinal caracteriza uma obstrução intestinal do tipo mecânica. É uma condição abdominal aguda 

freqüente e se desenvolve como complicação de diversas doenças intraperitoneais, cuja  

mortalidade operatória  depende de vários fatores, dentre os quais merecem destaque a causa da 

obstrução, a demora no diagnóstico e as condições gerais do paciente ao ser operado. Ela pode 

ocorrer em diferentes níveis do intestino, determinando um conjunto de manifestações comuns 

aos diversos tipos e outras, mais específicas, que influem no tratamento e na evolução. 

Todos esses pacientes apresentam distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos mais ou  

menos intensos de acordo com o tempo decorrido. Assim, mesmo com a indicação cirúrgica 

formalizada, a operação só deverá ser realizada após tomadas as diversas medidas de reposição de 

liquidos e suporte necessárias para equilibrar o paciente da melhor forma possível. 

As obstruções intestinais podem ser divididas em altas ou baixas, mas preferimos classifica-

las em obstruções do intestino delgado e grosso. 

O quadro clínico é caracterizado pela presença de: dor em forma de cólica, vômitos, 

distensão abdominal e parada na eliminação de flatos e fezes. No exame físico observa-se  distensão  

abdominal,  RHA aumentados e ou metálicos, dor abdominal difusa. 
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ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO 
 
 
 

Dentre as quatro grandes síndromes de abdome agudo, a de origem inflamatória  é  a  mais 

freqüente, se considerarmos as diversas vísceras que podem estar comprometidas no processo. 

O início de um quadro clínico de abdome agudo inflamatório pode ser decorrente da 

obstrução mecânica de vísceras ocas anatomicamente normais, como o apêndice cecal, vesícula 

biliar e vias biliares, para citarmos as mais freqüentes, assim como de algumas outras vísceras ocas 

que apresentem alterações anatômicas congênitas ou adquiridas, tais como divertículos do cólon, 

do intestino  delgado, do  mesentério e tubas uterinas. Processos inflamatórios do parênquima ou 

da própria parede visceral, como nas pancreatites, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, também 

devem ser mencionados. 

A fisiopatologia  dos processos inflamatórios secundários às obstruções mecânicas da  luz do  

órgão é aparentemente simples. Com o obstáculo ocorre estase no segmento situado acima da 

obstrução, originando assim diversos fenômenos inflamatórios e criando condições para a 

proliferação bacteriana. A tendência é progredir para a infecção franca, com comprometimento da 

vascularização do órgão e agravamento do quadro, se não houver tratamento,clínico ou cirúrgico, 

adequado e em tempo hábil. 

O quadro clínico dos pacientes com abdome agudo inflamatório em geral cursa com sinais e 

sintomas comuns. A dor é bem localizada, embora, algumas vezes, a referência  inicial seja distante 

do  foco, como pode acontecer com a dor epigástrica da apendicite. Náuseas, vômitos, febre e 

alterações do trânsito intestinal também são sintomas gerais, com eventuais características 

próprias de certas doenças, como a diarréia mucopiossanguinolenta da retocolite ulcerativa. 

O exame do abdome deve mostrar sinais de irritação peritoneal localizada ou mesmo difusa, 

dependendo do comprometimento da cavidade abdominal. A presença de massas à palpação é 

achado relativamente freqüente, sobretudo nas colecistites, apendicites e diverticulites do cólon 

esquerdo, e traduzem a grande capacidade do peritônio em reagir a esse tipo de agressão na 
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tentativa de bloquear a víscera inflamada e preservar o restantes da cavidade. Nesse sentido, é 

possível observar, em alguns pacientes, bloqueios intensos, formados por omento e vísceras 

vizinhas, autolimitando a doença. É bom lembrar que, nos pacientes idosos e nos imunodeprimidos, 

esse tipo de resposta é menos freqüente, resultando daí os casos de peritonite disseminada e 

diagnostico mais dificeis. 

ABDOME AGUDO VASCULAR 
 
 
 

A insuficiência vascular intestinal aguda é causa de infarto intestinal, emergência gravíssima 

que representa uma verdadeira catástrofe abdominal, pela elevada mortalidade que ainda  

acarreta,  não   obstante a melhor compreensão da doença e de seus efeitos. As maiores facilidades 

diagnósticas e terapêuticas hoje existentes para tratar pacientes graves não têm impedido a alta 

letalidade dessa doença, felizmente pouco frequente, de tal modo que séries com  mortalidade 

operatória próxima dos 50% podem  ser consideradas satisfatórias, face às circunstâncias que 

cercam tais quadros. O mais  usual  é  a  mortalidade ultrapassar os 80% dos casos, como ocorreu 

com um grupo de pacientes,  todos com mais de  60 anos, operados em nosso hospital. Do mesmo 

modo, a morbidade também é elevada, pois muitos dos pacientes que sobrevivem ao tratamento 

cirúrgico são obrigados a conviver com as conseqüências da síndrome do intestino curto resultante 

das habituais ressecções intestinais maciças. 

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento, e as providências 

adequadas devem ser adotadas num período máximo de 8 horas antes que se estabeleçam os 

efeitos irreversíveis da isquemia intestinal. O quadro inicial é de um paciente com potenciais focos 

de obstrução  vascular  (arritmias cardíacas) e sinais e sintomas prévios de doença aterosclerótica. 

A dor abdominal geralmente aparece de inicio súbito e referida como de forte intensidade com 

evolução ,nas fases mais avançada rápidamente em horas, para choque séptico. 

A abordagem inicial de todo paciente com abdome agudo segue basicamente  os  mesmos  
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princípios dos pacientes em sepse. 
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Dor Abdominal 

Abdome Agudo 

    

Não 

Acionar 

Central de Regulação de Urgências - 192 

Conduta Inicial 

Para SEPSE 

+ 

SNG 
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Sepse 
 
 
 

Definições: 
 

Bacteremia Presença de bactérias viáveis no sangue 

Síndrome da 
Resposta 
Inflamatória 
Sistêmica 
(SIRS): 

Resposta clínica grave a uma série de condições, caracterizada 

por dois ou mais itens abaixo: 
• Temperatura > 38,5ºC ou < 35,0ºC 
• Freqüência cardíaca > 90 b.p.m. 
• Freqüência respiratória > 20 

r.p.m./min. ou PaCO2 < 32 mmHg 
ou necessidade de ventilação mecânica 
• Leucocitose > 12.000 
céls./mm3 ou < 4.000 
céls./mm3 
ou > 10% de bastonetes 

Sepse: SIRS decorrente de infecção sistêmica grave. Caracteriza-se 
pelos 
mesmos critérios acima descritos para SIRS 

Sepse grave: Sepse com pelo menos um sinal de hipoperfusão ou disfunção 
orgânica: 
• Hipoperfusão cutânea ou livedo reticular 
• Enchimento capilar periférico lento (≥ 3s) 
• Diurese < 0,5 ml/kg/h por pelo menos 
1h ou necessidade de diálise 

• Lactato > 2 mmol/l 
• Alteração do nível de consciência 
• Plaquetopenia (< 100.000 / mm3) ou CIVD 
• Lesão pulmonar aguda – desconforto respiratório agudo 

(SARA) 

• Disfunção cardíaca no ecocardiograma 

mailto:contato@unisau.org.br


573 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

Choque 
séptico: 

Sepse grave com: 
• PAM < 60 mmHg (ou < 80 mmHg para hipertensos) 
após reposição  volêmica adequada (20 a 30 ml/kg de 
amido ou 40 a 60 ml/kg de SF0,9% ou Ringer) 

• Necessidade de drogas vasoativas para 
manter a PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para 
hipertensos 

(Dopamina > 5 µg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina 
até 0,25 µg/kg/min) 

Refratário: maior necessidade de drogas vasoativas para 
manter a PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos 
(dopamina > 15 µg/kg/min ou 
noradrenalina ou adrenalina > 0,25 
µg/kg/min) 
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A chave para obtenção de melhores resultados nos quadros sépticos, estão no 

reconhecimento precoce e início das medidas terapêuticas iniciais, o mais rápido possível. 

A sepse é considerada hoje uma das principais condições limitantes para o sucesso de 

terapias e conta com ampla variedade de doenças, notadamente aquelas que cursam  com  

imunodepressão. Apesar  dos grandes avanços nas terapias de suporte vital e na antibioticoterapia, 

a sepse permanece com taxas elevadas de morbidade e mortalidade. 

Por ser uma doença de elevada letalidade e com grande potencial de morbidade, a sepse 

deve ser diagnosticada e tratada o mais precocemente possível. O diagnóstico baseia-se no alto 

grau de suspeita clínica frente a situações propícias, onde o risco de desenvolvimento de sepse  é 

grande.  Os  fatores  de risco para desenvolvimento de sepse são: internação prévia em UTI; uso de 

antimicrobianos de amplo espectro; imunossupressão; procedimentos invasivos; utilização de 

próteses; queimaduras; traumas; idade avançada ou prematuridade extrema; câncer; Aids; 

hipotensão arterial sistólica; neutropenia  e plaquetopenia. 

Pacientes que apresentem quadro de SIRS (vide tabela) devem ser rapidamente investigados 

inicialmente para localizar a origem da infecção, através de minucioso histórico e exame físico e a 

seguir, coleta de culturas de sangue e outros materiais suspeitos e realização  de exames  de 

imagem  para localizar o foco de infecção. Esses procedimentos devem ser realizados somente se 

as condições clínicas forem estáveis, após a ressuscitação inicial. A coleta de culturas, se possível, é 

feita antes da introdução do esquema antimicrobiano. Entretanto, a introdução de antibióticos 

deve ser rápida, não excedendo as primeiras horas do diagnóstico e sempre acompanhada de 

medidas de suporte vital, visando evitar deterioração do quadro clínico do paciente. 

Uma vez feito o diagnóstico sindrômico da sepse, é necessário aplicar medidas de 

ressuscitação e suporte vital. A hipotensão arterial sistêmica e sinais de hipoperfusão tecidual tem 

que ser tratada vigorosamente, através da reposição volêmica. 

As primeiras seis horas de ressuscitação são essenciais para o sucesso terapêutico final. É 

nesse período que se introduz a antibioticoterapia e é iniciado o tratamento da hipotensão arterial 
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e hipoperfusão tecidual. Não se deve aguardar a transferência para a UTI ou a colocação de acesso 

venoso central para iniciar as medidas de ressuscitação, mesmo que para isso sejam utilizados 

acessos venosos periféricos. 

Neste período inicial devem ser tomadas medidas agressivas visando o controle do foco 

infeccioso, como por exemplo a drenagem de abscesso, desbridamento de tecidos necrosados e 

remoção    de dispositivos infectados. 

A reposição volêmica é iniciada com infusão rápida de solução  salina a 0,9%,  na  dose 

mínima de 20 ml/kg. A quantidade total de salina nessa fase pode chegar a 50 ml/kg ou mais. 

Os pacientes que não respondem à reposição volêmica ou que apresentem hipotensão 

arterial profunda, que ameace a vida, devem receber vasopressores, como a dopamina ou a 

noradrenalina. O objetivo é manter a pressão arterial média (PAM) acima de 65 mm Hg. 

A dopamina é a precursora da noradrenalina e requer metabolização para sua 

transformação. Seu efeito é dose-dependente, mas à medida que as doses crescem, aumenta o  

risco  de  taquiarritmias  cardíacas. É utilizada nas doses de 1 a 20 µg/kg/min. 

A introdução de vasopressores deve ser precoce, principalmente nos casos onde a  

hipotensão ameaça a vida do paciente. Em não havendo melhora dos níveis pressóricos decorridos 

cerca de 30 a 45 minutos após o início da reposição volêmica, introduz-se vasopressor  em  doses  

escalonadas,  visando obter a meta de PAM maior que 65 mm Hg. 

Uma vez completada a abordagem inicial, e tendo sido alcançada estabilidade 

hemodinâmica, introduz-se uma série de medidas de manutenção que contribuem de maneira 

expressiva para a sobrevida dos pacientes sépticos e que serão descritas a seguir. 

 
Controle glicêmico associado ao suporte nutricional. 

Corticosteróides em baixas doses em pacientes não responsivos à drogas vasoativas.. 
 
 

Outras medidas, como diálise, profilaxia de trombose venosa profunda, ventilação mecânica 
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protetora, profilaxia de sangramentos gastrointestinais, analgesia e sedação, devem ser aplicadas 

rotineiramente nos pacientes sépticos, mas seu escopo vai além deste artigo. 
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Algoritmo de diagnóstico e tratamento da Sepse 
(primeiros 30-60 minutos) 

 
 

 
 

 T > 38ºC ou < 
35ºC FC > 90  
bat/min FR > 20 

Leuco > 12.000 ou < 4.000 
ou > 10% bastões 

Foco de Infecção 

definido ou provável 

 

   

 

 
 

 
 

 

Critérios de diagnóstico 

Sepse 

PA 

PAS  90 

Diu > 0,5 ml/Kg/L 

Sem hipoperfusão 

Definição de foco 

Antibioticoterapia + O2 

1-2 Litros de SF 0,9% 

2 Litros de SF, 

Antibioticoterapia 

+ O2 

Acionar Central de 

Regulação de 

Urgências – 192 

PA 

Diurese 

Perfusão 

PAS < 90 

ou redução de 40 mmHg 
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PAS < 90 

Diu < 0,5 /Kg/h 

com hipoperfusão 

Acionar Central de Regulação de Urgências – 192 

1- Considerar novo bolus de 2 Ls 

2- 2- Início de Dopa 5 mg/Kg/min 
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A- Nos pacientes portadores de sepse + rebaixamento do nível de consciência (com 

Glasgow < 9),  considere EOT. 

B- Dispor sempre de O2 em máscara 10 – 12 L/min nos pacientes sat. <90% (oxímetro de 

pulso). C- Cateterização de veia com abocath (14-20). 

Reposição de volume nos pacientes: 

Hipotensos – 2 Ls ou 20 ml/Kg de solução cristalóide (SF 0,9%). 

Normotenso = 1 L de solução cristalóide. 

Hipotenso não responsivo ao primeiro bolus iniciar o segundo bolus e o início de Dopamina 

deve ser considerado. 

Outras medidas: 

Antibioticoterapia precoce por via endovenosa deve ser iniciada se possível, Gentamicina 80  

mg  EV (Gram -) ou Ampicilina 2g EV (Gram ). 
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TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO 
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Transporte do paciente crítico. 
 
 
 

Introdução 
 
 

• A decisão de transportar um paciente crítico deve ser baseada na avaliação dos  potenciais 

benefícios, contra os riscos. A razão para o transporte do paciente crítico é a necessidade de 

cuidados adicionais (tecnologias e/ou especialistas). 

• O transporte pode ser intra ou inter-hospitalar ou 

• O transporte intra-hospitalar é necessário para a realização de testes diagnósticos (TC, RM, 

angiografia, etc), intervenções terapêuticas (CC) ou UTI. 

• O transporte inter-hospitalar é realizado sempre que necessite maiores recursos 

diagnósticos, humanos, terapêutico, não presente no hospital ou Unidade de Saúde de 

origem. 

• O transporte do paciente crítico envolve riscos a mais comum é a falha no controle das 

funções respiratória, hipertensão severa, arritmia e obstrução aérea. 

• Alguns riscos nem sempre podem ser evitadas e independe do tempo ou distâncias 

percorridas, resultado do movimento do paciente, mudança de decúbitos, interrupção da 

infusão venosa de aminas vasoativas, perda de pressão nos cilindros de oxigênio. 

• Trabalhos demonstram uma mudança na conduta terapêutica em apenas 29 a 39% dos 

pacientes  após exames, enquanto 68% tiveram alterações fisiológicas, por isso deve-se 

avaliar se os exames alterarão o resultado. 

• Os riscos podem ser minimizados através do planejamento cuidadoso, qualificação do 

pessoal e seleção dos equipamentos, alem da monitorização das funções vitais. 

• Os pacientes com maior chance de deterioração do quadro são os com falência respiratória 

e baixa complacência pulmonar, que necessitem de PEEP. 

• Não há consenso quanto à gravidade (alguns autores adotam o APACHE). Porem é comum 
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considerar de maior risco aqueles que necessitem de PEEP>5 e em uso de DVA (Drogas 

Vasoativas). 

• O principal fator determinante na qualidade dos cuidados durante o transporte é o 

treinamento e a eficiência da equipe de transporte. 

 
Os passos a serem seguidos no transporte de pacientes críticos: 

• Fase preparatória; 

• Fase de transferência e 

• Fase de estabilização pós-transporte 

Fase preparatória(responsabilidade da Central de Regulação): 

• Coordenação e comunicação pré-transporte: certificar que o local de destino esteja pronto 

• Equipe de transporte: mínimo de 2 pessoas –  em pacientes  instáveis (médico,  

enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem). 

• Equipamentos necessários ao transporte: 

• Tubo endotraqueal: fixada, aspirada vigorosamente antes do transporte. 

• Ambu conectado ao cilindro de oxigênio: Ambu de volume adequado, freqüência igual ao 

do ventilador usado antes do transporte, volume de ar adequado à  expansão  e  simétrica  

(6-8 ml/Kg).O principal erro são hiperventilação e alcalose respiratória. 

• O AMBU comumente fornece FiO2 de 60%, com reservatório  85  a  100%com  dispositivos 

capazes de ajuste de PEEP de até 15 cm H2O. O transporte intra-hospitalar para  pacientes 

ventilados mecanicamente e sem níveis elevados de PEEP são relativamente seguros 

• Drogas: uma caixa de emergência acompanhando o paciente (adrenalina 

lidocaina,atropina,bicarbonato..).Deve-se antecipar a necessidade de medicações prescritas 

como sedação e bloqueadores musculares e possíveis complicações 

• Monitores de transporte: eletrocardiografia, oximetria, capnografo, PA não invasiva. 

Carregar bateria 

• Bomba de Infusão: deve ser levada no transporte de pacientes, fixada adequadamente e 
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carregadas. 

• Dreno de Tx: fixado adequadamente, não clampear (a não ser para posicionar na maca). 

• Cateter venoso: fixado não tracionar pelo frasco de soro. 

• Sonda: fixação, clampeá-lo por curtos períodos. 

• É obrigatória a presença de equipamento de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes graves. 
 

Fase de transferência: 
 

 
• O objetivo é manter  a estabilidade através de monitorização  continua semelhante às 

usadas em  UTI e prevenir iatrogenia. 

• O nível mínimo de monitorização deve ser: eletrocardiografia, freqüência cardíaca e 

respiratória, oximetria de pulso e Pressão arterial não invasiva. 

• Esta é a fase mais negligenciada, pois o paciente fica fora dos tratamentos intensivos, difícil 

monitorização e equipamentos insuficientes. 

• As intercorrências mais comuns são: deslocamento da cânula, perda do suprimento de 

oxigênio,  mau funcionamento por falta de energia, bateria descarregada, perda de cateter  

venoso,  etc.  Durante a transferência de paciente do seu leito para outro, ou seu retorno, é 

neste momento que ocorrem a maior parte da intercorrências. 

 
Estabilização do paciente: 

 
 

• O paciente crítico pode apresentar instabilidade ao longo do transporte permanecer com 

essas alterações após o final do processo. Deve-se considerar um período de meia à uma 

hora após o transporte como fase de extensão do mesmo. 
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Diarreia Aguda 
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Conceito 
 

 

A Diarréia Aguda (DA) é uma alteração do hábito intestinal com diminuição da consistência 

das fezes, geralmente com aumento da freqüência ( três ou mais evacuações ao dia)  ,  aumento do  

volume  fecal e com duração inferior a duas semanas 

Entretanto,no Departamento de Emegência (DE) geralmente considera-se que  mas  de  três 

episódios de fezes amolecidas no período de 24 horas pode ser considerada uma DA. 

 
 

Epidemiologia 
 

 
A Diarréia Aguda é uns dos principais problemas de  saúde pública  no  mundo  , 

principalmente em países subdesenvolvidos. Mais de um bilhões  de pessoas sofrem de um ou  mais 

de episódios de DA  por ano. De  acordo com dados da OMS ,  a DA  é principal causa  de mortalidade 

entre crianças menores  de cinco anos de idade em países pobres, co cerca de três milhões de 

óbitos a cada ano e cerca de 10.000 mortos de crianças por dia nesta faixa etária . 

Alimentos e água contaminados , juntamente com hábitos alimentares surgem diferentes 

não - higiênicos , sobre tudo a falta de saneamento básico, são os principais responsáveis pela alta 

incidência da DA . 

 
Fisiopatologia 

 

 

Uma causa  infecciosa é a principal etiologia de DA em pronto  socorro, representa 90% dos 

casos,  e a ingestão de água e alimentos contaminados com microorganismos patogênicos é a 

principal fonte de transmissão da doença, o patógeno é ingerido e coloniza o intestino.  Entretanto,  

temos  sistemas  de  defesas que precisam ser vencidos pelo germe: ácido gástricos, sistema 
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imunológico (tecido linfóide associado a mucosa e elaboração de imunoglobulias) e a mobilidade 

do trato grastrointestinal. 

De forma geral, a diarréia ocorre devido a um aumento da secreção intestinal mediado por 

uma enterotoxina ou por lesão intestinal com diminuição da absorção, mediada por agressão direta 

pelo microorganismo ou por uma citotoxina . 

Classificação da Diarreia Aguda 
 
 

Por ser classificado tanto pelo mecanismo fisiopalógico, quanto pela localização anatômica 

do acometimento . Assim, denomina-se diarréia alta quando ela acomete predominantemente 

ou exclusivamente o intestino delgado; as fazes são volumosas, tem restos alimentares, odor 

pútrido e costuma se acompanhar de cólicas peri umbilicais . 

Já a diarréia baixa a comete predominantemente ou exclusivamente o intestino grosso, 

usualmente   o hemicólon esquerdo ou retossigmóide. As fazes caracteristicamente, são de 

pequeno volume, com alta freqüência, acompanhadas de puxo, urgência, tenesmo, muco, pus e 

sangue. A patologias que pode ter ambas as características mistas, como na doença de Crhon. 

 
A classificação quanto ao mecanismo fisiopatológico pode ser dividida em: 

 
 

Diarreia Osmótica 
 
 

Ocorre quando material intraluminal hiperosmolar promove um movimento de água para 

dentro a luz intestinal. As principais causas  são: deficiência de dissacaridade, insuficiência 

pancreática e  ingestão  de manitol, sorbitol ou lactulose. 

A característica da diarreia osmótica é: 
 
 

➢ Cessa com o jejum; 
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➢ O gap osmótico das fezes é elevado (maior que 125 mosm/Kg). O gap osmótico é calculado 

pela fórmula 290-2 [(na+) + (K)], onde 290 seriam a osmolaridade das fezes normalmente  

encontrada  no intestino distal, pois,.a este nível, haveria equilíbrio com a osmolaridade 

plasmática. 

 

Diarreia Secretora 
 
 

Nessa condição clínica os eletrólitos são secretados ativamente para o lúmen intestina, 

principalmente o cloro , acompanhado de sódio( devido a produção de um gradiente eletroquímico 

) e de água ( por osmose) .O protótipo deste mecanismo e a diarréia por Vibrio cholerae. Por isso, 

essa forma de diarréia não cessa com o jejum. 

Diarreia Inflamatória 
 
 

Causado por dano a mucosa intestinal, o que leva a liberação de medidores inflamatórios  

provocando exsudação de sangue, muco, leucócitos, má absorção e enteropátia perdedora de 

proteínas. Os medidores inflamatórios também estimulam a secreção de eletrólitos e água, tendo 

um componente de diarréia secretora, embora menos importante. 

No contexto de diarreia aguda as principais causas são infecciosas. Já em diarreias crônicas 

(mais  de quatro semanas), as principais causas são doenças autoimunes (incluindo a doença  

inflamatória intestinal) radiação ou reações de hipersensibilidade. 

As principais características são: 

➢ Presença de eritrócitos e leucócitos (três ou mais leucócitos por campo de grande aumento); 

➢ Persistência da diarreia com jejum. 
 
 

Diarreia Motora 
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Ocorre devido a um aumento na mortalidade do trato gastrintestinal e mais 

frequentemente cursa como diarreia crônica. 

A síndrome do intestino irritável é o protótipo (afeta 14% a 24% das mulheres e 5% a 

19% dos homens) e apresenta um curso crônico recorrente. 

 

Propedêutica Clinica e Laboratorial Diarreia 

Inflamatória X Não-Inflamatória 

 
 

A diarreia aguda deve ser classificada em duas síndromes clinicas distintas: síndrome 

diarreica inflamatória ou não-inflamatória. A partir desta divisão, pode-se definir a conduta clinica, 

estudos laboratoriais e decisão acerca da terapêutica. 

Nas UPH , a principal distinção é se a diarreia inflamatória ou não-inflamatória  ,  já  que  isto 

deverá determinar a conduta terapêutica . A diarreia inflamatória usualmente é causada por  um 

patógeno que poderá necessitar de antibióticos. A diarreia não inflamatória costuma apresentar-

se com evacuações aquosas, sem sinais inflamatórios, ser auto limitada e necessita apenas de 

suporte clínico A maioria dos pacientes com diarreia não-inflamatória terá a doença autolimitada, 

requer apenas terapêutica de  suporte, sem uso de antibióticos. Em contraste, pacientes com 

diarreia aguda inflamatória podem beneficiar-se de antibióticos específicos. 

A diarreia não-inflamatória é caracterizada por fezes aquosas, volumosas (mais de 1L/dia), 

sem sangue, muco, pus. Não costuma surgir febre, mas pode ocorrer. Nesta síndrome a mucosa 

intestinal permanece com morfologia normal ou discretamente alterada. As fezes não terão 

leucócitos aumentados( menos quatro leucócitos por campo) e a pesquisa de sangue oculto 

costuma ser negativa. 

 
Avaliação Inicial e Exame Físico 
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A história deve incluir  informações precisas sobre o  inicio  do  quadro, duração, gravidade, 

avaliar a presença ou ausência de febre, náuseas, vômitos, anorexia, dor abdominal, sangue e pus 

nas fezes. Em alguns casos, náuseas e vômitos são mais intensos e graves que a própria diarreia. 

Nestes pacientes, deve-se suspeitar de etiologia viral ou intoxicação alimentar por toxinas 

bacterianas pré-formadas. 

Deve-se tentar estabelecer se o quadro é inflamatório ou não-inflamatório, e é importante 

a investigação epidemiológica (água,ovos, alimentos do mar, alimentos  mal cozidos ou  produtos  

lácteos não pasteurizados). História de diarréia em familiares ou pessoas em contato 

próximo,especialmente, se ingeriram alimentos em comum com o paciente, pode fornecer pistas 

diagnósticas importantes. 

 

Característica Clínicas e Tratamento de Acordo com a Etiologia 
 
 

Os micros organismos causadores de diarreia agudos são muitos amplos e serão discutidos 

aqueles mais encontrados na pratica clinica e nos principais estudos, sobre tudo, de países 

pobres. 

 
 

Viral 
 
 

Os vírus mais frequente são: Rotavirus e Norwalk. A transmissão e por via fecal- oral, mais 

surtos oriundos de água e alimentos também são comuns. Astrovirus e Picornavirus são causados 

comuns de diarreia em paciente com HIV. 

Os vírus destorcem as células abortivas do microsvirus do intestino  delgado,  diminuindo  a 

absorção de água eletrólitos. 

Causa má absorção transitória de açucares e gordura (leite e derivados). 
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Bactérias Invasivas 

Shingella sp. 
 

 

O período de incubação é de um a dois dias e a transmissão por via fecal-oral.Diferentemente 

da Salmonella sp., que exige grande inoculo para causar infecção,a shigelose pode causar diarreia 

com um pequeno inoculo (50 a 100 bacilos). A diarreia usualmente começa com fezes aquosas e 

pode progredir para diarreia inflamatória, com ou sem manifestação sistêmicas. A doença varia de 

leve a grave e pode invadir a mucosa intestinal. 

A infecção é geralmente superficial, e a bacteremia ou perfurações intestinais são muito raras. 

Ocorre sangramento devido a ulcerações superficiais da mucosa. 
 
 
 

Salmonella sp. 
 
 
 
 

Afeta todas as faixas etárias (especialmente crianças) e é adquirida através de comidas e 

bebidas contaminas, particularmente, aves e derivados (frango, pato, peru e ovos). 

Pessoas com diarreia por salmonelas é portadores assintomáticos podem continuar a 

eliminar  bacilos pelas fezes por semana a meses e são fonte prolongada de contaminação. 

O inoculo capaz de produzir quadro clinico necessita ser grande ( de 10 a 10 bactérias/mL). 

O período de incubação, é curto, de oito a 48 horas. O quadro  clinico  típico  é  de  náuseas, 

vômitos, febre, dor abdominal, em cólicas e diarreia, ocasionalmente com muco e sangue. A 

melhora dos sintomas ocorre em cinco a oito dias. O quadro clinico, na maioria dos pacientes, é  

leve, mas pode ser  grave em pacientes com neoplasias,imunossuprimidos, AIDS, anemia 

falciforme e doença de base grave. Também idosos e recém-nascidos podem ter manifestações 
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graves. 

O tratamento pode ser feito  com quilonolas ou cefalosporinas  de terceira geração.  

Entretanto,  só é indicado pacientes com manifestações graves ou devido á sua doença de base,e  

não  deve  ser indicado de rotina. 

Pessoas que trabalham manipulando alimentos e em áreas de saúde pública devem ser  

afastados do trabalho até que não sejam mais carreadores. 

 
Diarreia Causada por Vibriões 

 
 

Os vibriões como foi descrito anteriormente para os V. parahaeaemoyticus, são 

microorganismo disseminados na água do mar nas regiões costeiras , com surtos de diarréias em 

meses  quentes  e associados á ingestão de mariscos pouco cozidos ou crus. 

O período de incubação é de um a dois dias . Os vibriões , com exceção dos parahaemolyicus 

, causam doença pela produção de enterotoxina . Os vibriões não coléricos causam diarréias  

copiosa  , dores abdominais, náuseas. O V. vulnificus , cuja principal fonte são as ostra cruas , 

podem causar gastrenterites evasivas com septicemia e alta mortalidade em pacientes com 

imunodeficiência ou graves doenças de base . 

 
Protozoários 

 

 
Giárdia é o parasita intestinal mais comum nos humanos. A água  contaminada  por  fezes  

de pessoas ou animais contaminados infectados é responsável pela transmissão do protozoários . 

A Giárdia infecta o duodeno, jejuno e íleo superior, e pode invadir a mucosa superficial , mas 

a maioria dos sintomas é devido a má absorção. 

Muitos pacientes são assintomáticos e o quadro clínico mais comum é distenção e dor 

abdominal , dispepsia , flatulência, diarréia com fezes pastosas, e que , se persistir pode levar a uma 

síndrome mal abortiva .Nos casos agudos o exame de três ou mas amostra de fezes tem 
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sensibilidade . 

Não há eosinofolia. O tratamento é feito com metronidazol ( 250 mg três vezes  ao  dia por 

cinco dias ) , tínidazol ( 2 g dose única) ou com secnidazol ( 2 g dose única ). 

 
Tratamento De Suporte e Antibioticoterapia Empírica 

 

Manejo de Fluidos e Eletrólitos 
 
 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as consequências mais graves da diarreia aguda, 

sendo responsáveis por quase 50% das mortes em crianças menores de cinco anos de idade , 

sobretudo nos menores de um ano , em países subdesenvolvidos . 

Surpreendentemente, a simples reposição hidroeletrolítica por via oral  evitaria a  grande 

maioria  dos casos fatais . De acordo com a Organização  Mundial de Saúde (  OMS) ,  a reposição  

hidroeletrolítica é a base do tratamento para todos os graus de gravidade da diarréia. 

O uso disseminado de soluções para terapia de reidratação oral (TRO) começou em 1970 , como  

método efetivo e de baixo custo em países subdesenvolvidos . A base para a comprovação científica 

e clínica de sua eficácia deve-se ao co-transporte de glicose e sódio e ,conseqüência absorção de 

água por osmose, e o fato de que este co-transportes usualmente ser afetado pela toxinas 

bacterianas : 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as conseqüências mais graves da diarréia aguda, sendo 

responsáveis por quase 50 % das mortes em crianças menores de cinco anos de idade, sobretudo 

nos menores de um ano, em países subdesenvolvidos.Por isso, a reposição hidroeletrólitica é base  

do  tratamento para todos os graus de severidade da diarréia.As formas de reidratação são: 
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➢ Terapia de reposição via oral (TRO): via de escolha na grande maioria dos pacientes (cerca 

de 90%), com altas taxas de sucesso na correção da desidratação, obviamente, com menor 

custo e menor taxa de complicação do que o tratamento de reidratação endovenosa.O 

conceito de repouso alimentar na diarréia é errado e deve ser abandonado. 

➢ Hidratação parenteral: algumas vezes há necessidade de hidratação parenteral.Esse grupo 

inclui pacientes com hipotensão, taquicardia, desidratação grave, falência da TRO  após oito  

horas  ou com vômitos intratáveis. 

➢ Uma rápida expansão com soro fisiológico deve ser iniciada (em torno  de 10 mL/Kg de peso  

em  10 a 15 minutos). 

➢ O requerimento de mais de 60mL/Kg sem melhora  sugere  outras  condições  clinicas  como  

choque séptico ou perda para terceiro espaço. 

 
Além da hidratação, outras medidas poderão ser importantes: 

 
 

➢ Vômitos: evitar a terapia de reidratação oral (TRO) de inicio e administrar um antiemético 

(metoclopramida 10mg IV; Após controle dos vômitos, reiniciar a TRO. 

➢ Dor abdominal: obviamente, todo cuidado é necessário para descartar um abdome  

agudo.No  Brasil, a escolha é a associação hioscina-dipirona, pelo baixo preço e pela grande 

eficácia.Não é citado na literatura norte-americana, onde não se usa dipirona. 

➢ Eletrólitos: sobretudo, o potássio.Não deve ser dosado de rotina em diarréia aguda,  apenas 

em  casos graves com hipotensão, vários dias de diarréia ou com sintomas sugestivos. 

➢ Medicamentos anti-secretores: na grande maioria dos pacientes não tem indicação.Quando 

usados,objetivam aliviar os sintomas da diarréia e diminuir a freqüência das evacuações.O 

mecanismo de ação é a diminuição da motilidade, pronlongado o transito intestinal e em 

alguns casos com ação anti-secretora e pro absortiva, que são efeitos de menor 

importância. Loperamida: é a mais especifica para receptores opióides do intestino e 
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diferentemente de outros opiáceos,  não  penetra  no  sistema  nervoso  central.A  dose  é  

de  2  mg  de   6/6   horas.   Codeína: dose de 15 a 30 mg de 6/6 horas.Riscos: bacteremia e 

ruptura de alça intestinal.Existem aumento do risco de síndrome hemolítica urêmica em 

pacientes com infecção  por  E.  coli  produtora de citotoxina e de megacólon tóxico nos 

casos de enterocolite por C.difficile.Beneficio: diminui a duração da diarréia, o número de 

evacuações e melhora os sintomas, com conseqüente diminuição da perda de fluidos e 

eletrólitos. 

➢ Probióticos: são definidos como microrganismo não-patogênicos que, quando ingeridos, 

exercem uma influencia positiva na saúde do indivíduo.Os três probióticos mais estudados 

na diarréia são:Saccharomyces boulardii, lactobacillus rhamnosus e lactobacillus reuteri.Não 

se recomenda o 

uso rotineiro dessas medicações em diarréia agudas.Dose (Saccharomyces boulardii): 

floratil: 200mg de 12/12 horas. 

➢ Antibiocoterapia: o uso de antibióticos, assim como a hidratação parenteral, é 

desnecessário na maioria dos pacientes, e devem ser selecionados aqueles pacientes  que  

realmente  terão indicações,é importante ressaltar que maus de 50% dos pacientes com 

diarréia aguda terão a resolução completa do quadro em menos de três dias.Não indicar em 

diarréia não-inflamatórias. Indicação: deve ser restrito a pacientes com diarréia 

mucossanguinolenta e sem queda da  importante do estado geral.Entretanto, o limiar para 

indicar antibiótico é mais baixo em indivíduos com doenças graves, tais como pacientes 

imunossuprimidos,idosos,  cirróticos,  pacientes  com SIDA e pacientes com

 doença de base grave. Contra-indicação: deve-se evitar o 

uso de antibiótico empírico em pacientes com uso recente de antibióticos (colite 

pseudomembranosa) e em pacientes com diarréia sanguinolenta com leucócitos ausentes 

ou em pequena quantidade, já que sugere  E.coli  êntero-hemorrágica.Nestas  duas situações 

o uso de antibióticos pode agravar o quadro clinico. 
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Opções terapêuticas: 

Quinolonas: tratamento empírico de eleição , durante três a cinco dias.Não há evidência para 

prolongar o tratamento por mais do que cinco dias.Exemplo: ciprofloxacina (250 a 500  mg  

de  12/12 horas) ou norfloxacino. 

Cefalosporinas de segunda ou terceira geração: são  especialmente úteis em  grávidas e 

alérgicos   a quinolonas.Exemplo: cefaclor (500 mg de 8/8 horas), cefuroxima (250 a 500  mg  

de  12/12  horas). 
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Pacientes com diarréia aguda no pronto-socorro 

-Reidratação vigorosa 

-Se epidemia de cólera: 

-antibioticoterapia 

-Colher exame gerais 

-Coprocultuta 

-Avaliar necessidade 

de hemocultura 
Tratamento de suporte 

Tratamento de suporte 

-Diarréia com sangue 

e pus 

-Toxemia 
Dor abdominal 

Puxo e tenesmo 

-Diarréia com sangue 

.-Ausência de toxemia 

e febre 

-Diarréia aquosa grave 

(muitos episódios 

diarréicos com 

desidratação) 

-Diarréia aquosa 

-Ausência de febre 

-fezes sem muco, 

pus e sangue 

-Diarréia 

aquosa ou 

 

 

-Uso recente de 

antibiótico 

Etiologia 

-E.coli 

-Hidratação 

-Suporte clinico 

Antibioticoterapi 

-Susp. 

Antibiótico 

-Metronidazol ou 

vancomicina oral 

apenas 

para quadros 

graves 

Pesquisa da 

toxina 

do C.difficile 

-Colher eletrólitos e 

função renal 
-Pesquisar cólera se 

Caso suspeito 

Etiologias 

-Vírus 

-E.coli 
-Produção de 

toxinas 

-Colher hemograma, 

eletrólitos e função renal 
-Coprocultura 

-Pesquisa de leucócitos 
nas fezes negativa 

Etiologias 

-Shigella 

-Salmonella 

-Yersinia 
-caompylobacter 

Etiologia: 
-Toxina do 
C.difficile 

Apresentação 
mais freqüente 

no PS 

Etiologias 
-E.coli 
-Cólera 
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DIARRÉIA AGUDA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 

(MENOS DE 7 DIAS) 

Avaliar a presença das seguintes variáveis: 
1. Diarréia grave: T > 38,5 ° C,dor abdominal,desidratação. 

2. Doença de base grave: comorbidades, SIDA, imunodeprimido, 

transplantado 
3. Idoso (>60 anos) 

Não Sim 

Hidratação 

sintomático 

Exames complementares 

1. coprocultura 

2. leucócitos fezes 

Doença 

persiste por 

mais de 7 

dias ou 

piora 

Resolução 

na maioria 

dos 

pacientes 

Considerar prescrever fluoroquinolona 

1. gravidade:requer internação,hipotensão, 
imunodeprimido 
2. pesquisa de leucócitos positiva 

3. Febre, dor abdominal, Diarréia sanguinolenta 
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PNEUMONIA ADQUIRIDA 

NA COMUNIDADE 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE EM ADULTOS 

 
 

 
DIAGNÓSTICO: 

 

 
Sintomas de tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta de ar e dor 

torácica, mais achados focais no exame físico do tórax e manifestações sistêmicas (confusão 

mental, cefaléia, mialgias e temperatura axilar maior que 37,8), os quais corroborados pela 

presença de uma opacidade pulmonar nova no RxToráx. 

Considerar que nos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda  Grave  os profissionais 

devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde vigente com  início  do  Oseltamivir  

preferencialmente nas primeiras 48 horas. 
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TRATAMENTO AMBULATORIAL: JÁ INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA VIA ORAL NO MOMENTO DO 

DIAGNÓSTICO (OFERECER A PRIMEIRA DOSE NA UNIDADE EM ATÉ  6  HORAS DO DIAGNÓSTICO), 

SOLICITAR RX TORAX  (PRIORIDADE),  ENCAMINHAR  PARA UBS PARA SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO 

DE RX (RETORNO O MAIS BREVE NA UBS). 

NA ALTA REALIZAR ORIENTAÇÃO QUANTO RETORNO IMEDIATO SE APRESENTAR OS SEGUINTES 

SINTOMAS:CONFUSÃO MENTAL, HIPOTENSÃO, PIORA FALTA DE AR, FEBRE PERSISTENTE POR MAIS 

DE 48HS, BATEDEIRA (PALPITAÇÃO), ESCARRO OU TOSSE COM SANGUE; 

TRATAMENTO HOSPITALAR:INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA NA UBS OU UPH OU ARE 

ANTES DO ENCAMINHAMENTO E ATÉ 6H DO ATENDIMENTO, SE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA, 

HIPOXEMIA OU DESCONFORTO RESPIRATÓRIO SOLICITAR UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO 

(USA).NA GUIA DE ENCAMINHAMENTO ANOTAR ANTIBIOTICO ADMINISTRADO, DOSE, DATA E 

HORA. 

APÓS ALTA HOSPITALAR:DAR ALTA PARA UBS OU ARE COM GUIA DE CONTRA- REFERÊNCIA E COM 

PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICO VIA ORAL DA REMUME (ANEXO). 

TRATAMENTO : 

AMBULATORIAL: 

PACIENTE PREVIAMENTE HÍGIDOS: 

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA 500 MG VO DE 8/8H POR 7 DIAS 

2- ALTERNATIVA: AZITROMICINA 500MG VO 1X DIA POR 7 DIAS 

PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS ( DM, ICC, NEOPLASIA, HEPATOPATIA, DOENÇAS 

NEUROLÓGICAS, INSUFICIENCIA RENAL CRÕNICA, DPOC, ASMA, ALCOOLISMO, USO DE DROGAS 

ILÍCITAS, OBESIDADE OU DESNUTRIÇÃO GRAVE) OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 

MESES: 

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG VO 8/8H POR 7 DIAS 

2- ALTERNATIVA: LEVOFLOXACINO 500MG VO 1X AO DIA POR 7 DIAS 

AO ENCAMINHAR PARA INTERNAÇÃO: 

1ª ESCOLHA - CEFTRIAXONA 1GR EV+ AZITROMICINA 500MG VO 
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Bibliografia: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes Brasileiras para Pneumonia 

Adquirida na Comunidade em Adultos Imunocompetentes- 2009. J BrasPneumol. 2009; 35(6): 574- 

601. 
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Abordagem Inicial do Paciente Grave nas 

UNIDADES 

de 

PRONTO ATENDIMENTO 
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Abordagem Inicial do Paciente Grave nas UNIDADES de PRONTO ATENDIMENTO 
 

 

Todos os pacientes que procuram atenção médica devem ser atendidos. No entanto, a 

função da unidade de emergência é priorizar o atendimento de urgências e emergências. 

Assim, define-se “emergência” a constatação médica de condições de agravo á saúde que 

implique em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento 

médico imediato. Define-se “urgência” a ocorrência imprevista de agravo á saúde com ou sem 

potencial  á  vida,  cujo portador necessita de assistência médica imediata. 

Nas Unidades de Pronto Atendimento da rede municipal, pacientes graves coexistem  com 

indivíduos com problemas de menor complexidade. Saber diferenciar rapidamente tais situações 

torna-se ainda mais importante. 

A ideia deste protocolo é tentar caracterizar situações de potencial emergência ou urgência, 

para que possam ser rapidamente priorizadas e assim receber o atendimento adequado no menor 

tempo possível, buscando melhorar a qualidade do pronto atendimento á população. 

 
A) Identificação  de Situações  de Maior Gravidade. 

 
 

Indivíduos que apresentam os seguintes sintomas e/ou sinais encontram-se potencial 

situação de emergência e devem ser avaliados de forma prioritária: 

 
➢ Precordialgia ou dor torácica; 

➢ Febre com alterações hemodinâmicos ou Cefaleia; 

➢ Suspeita de obstrução de via aérea; 

➢ Alterações neurológicas agudas: déficit, motor, afasia, convulsão, delírio; 

➢ Intoxicação exógena aguda; 

➢ Politraumatizado. 

➢ Hematêmese, enterorragia ou hemoptise; 
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➢ Dor intensa; 

➢ Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de coma de Glasgow >2 pontos); 

➢ Alterações marcantes de sinais vitais: 

• Frequência respiratória (FR) > 36 ipm ou > 8 ipm ou uso de musculatura acessória; 

• Saturação arterial de oxigênio (Sat O²) < 90 %; 

• Frequência cardíaca (FC) > 120 bpm ou < 40 bpm; 

• Pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg; 

• Enchimento capilar (EC) > 3 segundos. 
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B) Manejo Inicial de Pacientes Potencialmente Graves 
 
 

➢ Todos pacientes potencialmente em situação de emergência ou urgência deve ser 

avaliado imediatamente dentro da sala de emergência. Uma vez descartadas tais 

situações, o atendimento deve ser complementado fora da sala de urgência, a fim de 

permitir o uso do referido recinto para futuros atendimentos. 

➢ O atendimento inicial de uma situação de risco em potencial deve ser inciado sempre 

pelas recomendações Suporte Avançado de Vida (ACLS): Avaliar uma possível PCR. 

• Responsividade, ajuda, via aérea, respiração, pulso e monitorização. 

• A etapa de Solicitação de Ajuda com desfibrilador é fundamental em qualquer 

atendimento de emergência no pronto – socorro, refere-se a levar o paciente á sala 

de emergência e solicitar o carrinho de parada. Para esta fase do atendimento, é 

igualmente fundamental o acesso á materiais necessários e o auxilio de profissionais 

treinados. 

• Em casos de parada cardio – respiratória (PCR), proceda conforme os algoritmos 

padronizados. 

• Nos pacientes que não estão em PCR, a primeira medida é realizar o MOV 

(monitor,oxigênio e veia) seguido das orientações abaixo: 

➢ Obtenha os sinais vitais (PA,FC,FR,Sat. de Oxigênio, temperatura) e glicemia capilar 

(dextro). 

➢ Esclareça a queixa e duração de forma objetiva.São dados fundamentais para a 

condução adequada de qualquer caso em pronto-socorro; 

➢ Perguntem de forma breve e direta por fatores  associados,  antecedentes,  

medicações  em uso e resultados de exames complementares realizados 

anteriormente; 

➢ Realize o exame clinico dirigido para a queixa apresentada. Aprofunde o exame 
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conforme as alterações encontradas: 

• Aspecto geral: avaliação de mucosas e estado geral do paciente; 

• Neurológico: escala de coma de Glasgow, presença  de déficits motores, 

avaliação  de pupilas e de sinais de meningismo; 

• Cardiovascular: ausculta cardíaca (ritmo, sopros, B3), presença de estase 

jugular,perfusão periférica e pulsos periféricos (presença e simetria); 

• Pulmonar: inspeção de uso de musculatura acessória e ausculta pulmonar 

(crepitações, sibilos,derrames, roncos) 

• Abdominal: ruídos, sinais de peritonismo, dor e visceromegalias; 

• Membros: edemas, sinais de empastamento de 

panturrilhas; C) Principais Síndromes em Situação de Emergência. 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

São basicamente de 2 tipos: 
 

➢ Hipoxêmica (PaO2 < 60 mmHg): a principal fisiopatogenia está relacionada a um 

distúrbio entre a relação ventilação/perfusão (V/Q).O mais freqüente é o distúrbio 

do tipo SHUNT, quando o alvéolo está preenchido por transudato (edema 

pulmonar), exsudato (pneumonia) ou sangue (infarto pulmonar, hemorragia). 

➢ Hipercapnica (PaCO2 > 50 mmHg): o distúrbio pirncipal envolvido é a hipoventilação 

alveolar.Pode ocorrer pela diminuição da (FR < 12), do volume corrente “respiração 

curta”.Dependendo do grau, pode levar á hipoxemia associada, mas, nessa 

situação, o gradiente alvéolo-arterial permanecerá normal. Nestes casos, salienta-

se a fadiga respiratória, que cursa com exaustão da retenção de CO2. A hipoxemia  

será  um  evento tardio e mesmo antes do seu aparecimento, o paciente já se 

encontra em insuficiência respiratória. Clinicamente, são pacientes  que  se  
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apresentam  taquipnéicos (um mecanismo para tentar compensar a diminuição do  

volume corrente), com uso da musculatura acessória  (tiragem sub-diafragmática, 

intercostal, de fúrcula, batimento de asa de nariz, respiração paradoxal abdominal), 

muitas vezes sonolentos (pela retenção de CO2 ou por encefalopatias tóxico-

metabólicas diversas associadas). Necessitam de intervenção imediata, pois podem 

evoluir para parada respiratória. 
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11 

Não 

Sim 

 

 

 
Não 

Suspeita de 

pneumotórax 

hipertensivo? 

Punção no 

segundo 

espaço 

intercostal 

Suspeita de IRpA tipo I 
(hipoxêmica); 

Choque ? 

EAP? 

Pneumonia? 

SARA 
(ARDS)? 

TEP? 

Derrame 

Suspeita de IRpA tipo II 
(hipoventilação): 

Drive 
respiratório 
diminuído? 

Fadiga 
muscular ? 

Obstrução de 
via aérea? 

Condutas possíveis: 

Naloxone? 
VNI ?

Utilizar máscara de Oxigênio a10 ls /min 

 

CUIDADO 

Retentor crônico de gás 

carbônico(estigmas de DPOC).INICIAR 

com oxigênio a 2 ls/min 

 

 
 

INICIAR TRATAMENTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Insuficiência 

Respiratória 

Aguda 

 

 

 

 Sala de Emergência; 

• ABC primário, monitorização, Sat. O2, acesso 

venoso e oxigênio por máscara; 

• Sinais vitais; 

• Queixa e duração, fatores associados e 

antecedentes patológicos de forma breve; 

• Exame físico mínimo; 

• Pergunte se o paciente ou familiar trouxeram 

exames complementares, receita médica. 

Preparar para IOT; 

 Material necessário: 

aspirador, laringoscópio, 

tubo orotraqueal, fio guia e 

cuff testado; 

Posicionar o paciente; 

Pré-oxigenar (O2 a 100%) 

com dispositivo bolsa- 

valva-máscara; 

Medicação pré-intubação: 

etomidato ou midazolan; 

 Considerar  uso  de 

bloqueador neuromuscular 

(succinilcolina). 

(Cuidado:não prescrever 

se a ventilação com 

dispositivo bolsa-valva- 

máscara for ineficaz). 
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CHOQUE 
 

Choque é caracterizado por má perfusão. Caracterizar má perfusão é muito mais do que 

caracterizar hipotensão. Assim, uma vez realizados os passos iniciais para o atendimento ao 

paciente potencialmente grave conforme descrito previamente, o paciente com suspeita de 

choque deve ser avaliado especificamente para se obter o diagnóstico preciso, ao mesmo 

tempo em que recebe as primeiras medidas terapêuticas. 

Deve-se procurar por sinais indicativos de estados de má perfusão, em geral associados com 

disfunção orgânica aguda: 

• Sistema cardiovascular: hipotensão e taquicardia, e/ou acidose metabólica com aumento de 
lactato arterial; 

• Sistema respiratório: sinais de insuficiência respiratória conforme descrito previamente; 

• Sistema nervoso central: rebaixamento do nível de consciência e delirium; 

• Sistema urinário: oligúria aguda e aumento de escórias nitrogenadas; 

• Sistema digestório: aumento de bilirrubinas (colestase transinfecciosa) e íleo paralítico 
metabólico; 

• Sistema hematológico: coagulação intravascular disseminada 

. Deve-se ressaltar que tais sinais não são patognomônicos de estados de má perfusão. No 

entanto, em casos em que o restante do quadro clínico é compatível, devem ser 

interpretados desta forma. 

Intervenção precoce e agressiva é capaz de mudar a mortalidade de forma muito 

significativa, conforme será abordado no protocolo específico. 

Uma vez caracterizado o estado de má perfusão, deve-se então tentar esclarecer e etiologia do 
choque, a saber: 

• Choque hipovolêmico; 

• Choque distributivo; 

• Choque cardiogênico; 

• Choque obstrutivo. 
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Sinais como enchimento capilar lentificado, extremidades frias, pulso fino, estase jugular, 

abafamento de bulhas cardíacas, diferença de ausculta entre hemitórax, febre, entre outros, 

devem ser cuidadosamente avaliados. História sugestiva de infecção ou dor torácica, assim 

como antecedentes como cardiopatias, DPOC, imunodeficiências ou uso de anticoagulantes 

orais podem ser muito valiosos para o esclarecimento da etiologia do choque. 
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REBAIXAMENTO AGUDO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes com suspeita de má-perfusão 

 
Sintomas de infecção, caracterizar a dor torácica, 

antecedentes de cardiopatia, DPOC, 

imunodeficiência, medicações em uso (p. ex. 

Reavalie exame físico 
Enchimento capilar, estase jugular, abafamento de 

bulhas cardíacas ou de sopros, arritmias, diferença 

de ausculta entre hemitórax, febre etc 

Suspeita clínica de infecção: 
Sinais de sepse e sinais de disfunção 

 
Extremidades frias, diminuição da PA sistólica ou 

de pelo menos 1 órgão ou sistema (sepse grave). “pinçamento” da PA, taquicardia, enchimento capilar 

diminuído,letargia e oliguria 

PROTOCOLO PARA SEPSE 

 

 
Sinais de hipovolemia 

Sangramento (pode ser oculto), 
sinais de desidratação grave. 

 
Evidências de falência 

ventricular 
Estase jugular, hepatomegalia, 

edema de MMII, antecedentes de 

ICC ou de IAM 
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 Exclua IAM; 

• Se PAM < 70 ou PAS < 90 considere 
drogas vasoativas; 

• Se PAM > 70 e PAS > 90 considere 

vasodilatadores e/ou inotrópicos 

 Expansão volêmica; 

• Procure causa de 
sangramento ou de perdas 
hídricas; 

 

Tamponamento pericárdico: estase jugular, abafamento de bulhas, atrito pericárdico, pulso paradoxal. RX com aumento da área 

cardíaca. Conduta: punção de Marfan. Sempre que possível guiada por USG. 

Pneumotórax hipertensivo: diminuição assimétrica da ausculta pulmonar com timpanismo à percussão, desvio à palpação da 

traquéia. Conduta: punção de alívio. Casos de iminência de PCR não devem esperar o RX. Drenagem subseqüente. 
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O nível de consciência pode variar desde o indivíduo alerta, consciente e orientado até o 

coma, passando por confusão, letargia e estupor. Quadros agudos de confusão, com distúrbio 

de atenção associado e flutuação durante o dia caracterizam o delirium. Coma é o estado em 

que o indivíduo apresenta diminuição do nível de consciência, não responsivo a estímulos 

internos e externos e com os olhos fechados. Lesões focais supratentoriais somente levam ao 

coma caso levem à compressão do hemisfério contralateral ou de estruturas nobres de tronco 

cerebral. Já encefalopatias tóxico-metabólicas podem levar mais frequentemente ao coma ou 

delirium, especialmente em indivíduos com reserva orgânica diminuída, como os idosos, por 

exemplo. Em casos RNC, é deve-se distinguir os pacientes com suspeita de lesão supra-tentorial 

daqueles com suspeita de encefalopatias tóxico-metabólicas. 

Assim, identificado o paciente potencialmente grave, realizado o atendimento inicial na sala 

de emergência e diagnosticado um RNC, algumas perguntas devem ser respondidas para que 

se possa conduzir adequadamente o caso. São elas: 

 
• A via aérea está protegida? 

• A oxigenação e a perfusão sistêmica estão garantidas? 

• Foi realizada uma glicemia capilar (dextro)? 

• Qual a causa do RNC ? 
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Vias aéreas pérvias 

ECG > 8 

Sim 

Não 

PAS < 90 mmHg 

EOT 

RNC 

Acesso Venoso 

SF 0,9% 1000 ml EV 

rápido 

Dextro < 90 

Glicose 50% 50 ml 

+ 

Tiamina 100 mg 

Exame neurológico 

(Glasgow + pupilas + reflexos) 
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EOT = Entubação Orotraqueal 
PAS = Pressão Arterial Sistólica 
ECG = Escala de Coma Glasgow 

Ligue 192 

Central de Regulação Médica de Urgências 

mailto:contato@unisau.org.br


617 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENGUE 
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CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE (OMS) 
 
 
 

GRAU I: Estágio A – Paciente com suspeita de dengue, e sem manifestação hemorrágica 

espontânea 

 
Fator de risco Conduta 

A1 - Sem fator de risco 
 
Prova do laço negativa 

• TRO 50ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos) 
• Banho morno até redução da febre e não agasalhar 

• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona 
o Criança até 12 anos: 1 gota/kg até de 6/6 horas. 
o Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 500mg a  

750mg) até de 6/6 horas. 

• Retorno 24 horas ou no 1º dia sem febre, com orientação 
sobre sinais de alerta 

• Repetir exame físico complementar à história clínica 

• Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar 
imediatamente para nova avaliação em caso de aparecimento 
de sinais de alerta 

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 
eliminação dos criadouros de vetor 

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da febre 
• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 
Dengue 

Fator de risco Conduta 
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A2 - Com fator de risco: prova 
do laço positiva ou, criança 
com menos de 1 ano, gestante, 
idoso, hipertensão arterial, 
anemia falciforme, asma 
brônquica, diabetes mellitus,  
DPOC, alergias, cardiopatias, 
passado de doença péptica, 
etc. 

• Colher hemograma com contagem  de  plaquetas 
imediatamente, e com o resultado encaminhar ao médico 
para avaliação. 

• TRO 60ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos) 
• Banho morno até redução da febre e não agasalhar 
• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona 

o Criança: 1 gota/kg até de 6/6 horas. 
o Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 500mg a  

750mg) até de 6/6 horas. 

• Colher sorologia para dengue no 6º dia do início da febre 
• Retorno em 24 horas para avaliação 

• Avaliar resultado do hemograma. Se hematócrito e plaquetas 
normais, orientar retorno em 24 horas. Se hemograma 
alterado, encaminhar para consulta médica 

• Todos os pacientes (adultos e crianças) devem retornar 
imediatamente para nova avaliação, em caso de 
aparecimento de sinais de alerta 

• Orientar o paciente e familiares sobre as medidas para 
eliminação dos criadouros de vetor 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 
• Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita de 

Dengue 
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GRAU II: Estágio B – Pacientes com dengue e com manifestação hemorrágica espontânea 
 

Fator de risco Conduta 

B1 – Leve (petéquias, equimose, 

epistaxe,
 gengivorragi

a, hemorragia conjutival) 

 Encaminhar o paciente ao médico para avaliação e conduta 
 Prestar Assistência de enfermagem: 
 Banho morno até redução da febre e não agasalhar 
 Colher sorologia para dengue após o 6º dia de febre 
 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  

eliminação dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita  de  
Dengue 

 
Fator de risco Conduta 

B2 – Visceral (metrorragia, 
melena, hematêmese, 
hematúria, hemoptise) 

 Encaminhar o paciente ao médico para avaliação e conduta 
 Prestar Assistência de enfermagem: 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 
 Avisar a Vigilância Epidemiológica por telefone 
 Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da 

febre 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  
eliminação dos criadouros de vetor 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita  de  
Dengue 

 
 

GRAU III: Estágio C – Dados de identificação  do  A ou B, acrescido  de pelo  menos um dos sinais  

de alerta: dor abdominal intensa e contínua,  vômitos  persistentes,  hepatomegalia  dolorosa, 

derrames cavitários (pleura, pericárdio ou ascite), sangramento importante, hipotensão arterial, 

hipotensão postural (variação da P.A. sentado/deitado  ou sentado/  em pé ≥  20mmHg),  

diminuição da pressão diferencial (P.A. sist./P.A. diast.), pulso filiforme, cianose, agitação e/ou 

letargia, queda brusca da temperatura, taquicardia e lipotímia, aumento repentino do 

hematócrito. 
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Fator de risco Conduta 

C1 – Dor abdominal, 

hepatomegalia, queda brusca 

de temperatura, aumento do 

hematócrito e plaquetas  menor 
que 50.000/mm³ 

 Comunicar imediatamente ao médico e na ausência deste, 
chamar o SAMU 

 Prestar Assistência de enfermagem: 
 Providenciar acesso venoso 
 Não colher hematócrito no membro superior com acesso 

venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da data de 
início dos sintomas 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  
eliminação dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 

 Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 
telefone 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita  de  
Dengue 

 
Fator de risco Conduta 

C2 – Vômitos persistentes, com 
sangramento importante, mais 
confusão mental, hipotensão 
arterial 

 Comunicar imediatamente ao médico e na ausência deste, 
chamar o SAMU 

 Prestar Assistência de enfermagem: 
 Providenciar acesso venoso 

 Não colher hematócrito no membro superior com acesso 
venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da data de 
início dos sintomas 

 Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até a 
chegada do SAMU 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  
eliminação dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 
 Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 

telefone 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita  de  
Dengue 
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GRAU IV: CHOQUE 
 

Estágio D – Choque 
P.A. sistólica: 
Criança < 80mmHg 

Adulto < 90mmHg 

Hipertenso sem tratamento 
com PA 60mmHg abaixo da 

média usual 
Pulso rápido e débil 

Pele fria, pálida 

 Comunicar o médico imediatamente e chamar o SAMU 
 Prestar Assistência de enfermagem: 
 Providenciar acesso venoso 
 Não colher hematócrito no membro superior com acesso 

venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da data de 
início dos sintomas 

 Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até a 
chegada do SAMU 

 Observar turgência jugular e diurese 
 Orientar os familiares sobre as medidas para eliminação dos 

criadouros de vetor 

 Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por 
telefone 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com suspeita  de  
Dengue 
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FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DE DENGUE PELO ENFERMEIRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consulta pelo enfermeiro 

Dor abdominal intensa e contínua 

Vômitos persistentes 

Hipertensão arterial 

Hipotensão arterial 

Pressão diferencial menor que 

20mmHg 

Hepatomegalia dolorosa 

Sangramentos 

Extremidades frias cianose 

Aumento do hematócrito repentino 

Diminuição da temperatura 

Diminuição da diurese 

FEBRE + 2 sintomas: 

Dor de cabeça 

Dor retro-ocular 

Dor muscular 

Dor articular 

Exantema 

Manifestações hemorrágicas 

Leucopenia 

Prostração 

Colher sorologia para dengue 

Tratamento domiciliar 

TRO 

Medicamentos sintomáticos 

Notificação 

Retorno em 24 horas ou no 1º dia 

sem febre 

Orientação sobre os sinais de alerta 

Medidas de controle do vetor 

Colher sorologia para dengue 

TRO 

Medicamentos sintomáticos 

Notificação 

Medidas de controle do vetor 

Encaminhar para consulta médica 

Prova do laço positiva, sinais de 

alerta e fatores de risco 

Sem fator de risco 

 
Prova do laço negativa 
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ANEXOS 
 
 

PROVA DO LAÇO 
 
 

a) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue 

durante o exame físico; 

1. Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da 

pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada); 

2. Calcular o valor médio: (PAS+PAD); 

3. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em  crianças  

três  minutos) ou até o aparecimento das petéquias; 

4. Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver mais de 20 

petéquias em adultos e 10 em crianças; 

 
b) A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a 

única manifestação hemorrágica de casos complicados ou de FHD, podendo representar a presença 

de plaquetopenia ou de fragilidade capilar. 
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GRIPE (H1N1) 
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Apresentação 
 

Em março de 2013, com base no perfil epidemiológico da influenza no Brasil, o Ministério da 

Saúde realizou, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a Sociedade Brasileira 

de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e 

Comunidade (SBMFC) e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), uma 

revisãodo Protocolo de Tratamento de Influenza, com destaque para a importância do tratamento 

oportuno dos casos de Síndrome Gripal (SG) que têm indicação e de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG). Para tanto, foram revisadas e redefinidas  algumas condutas a serem  instituídas 

frente aos casos de influenza e atualizou-se  de forma ampla as indicações de quimioprofilaxia. 

Este protocolo tem o objetivo de orientar a conduta terapêutica aos casos de SG e SRAG  no  país, 

bem como as medidas de controle a serem estabelecidas às pessoas e aos comunicantes de risco, 

tanto em ambientes domiciliares como em instituições fechadas, além das medidas de controle de  

infecção  hospitalar. 

1. Influenza - Características gerais 
 

1.1 Aspectos epidemiológicos 
 

A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses do  outono  e do  

inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do país. 

1.2 Aspectos clínicos 
 

O período de incubação da doença dura de um a quatro dias. A transmissibilidade em adultos 

ocorre principalmente 24 horas antes do início dos sintomas e dura até três dias após o final da 

febre. Nas crianças pode durar em média 10 dias e por mais tempo nos pacientes 

imunossuprimidos. 
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1.2.1 Sinais e sintomas 

 
Infecção aguda das vias aéreas que apresenta quadro febril (temperatura ≥ 37,8°C), com  a  

curva térmica usualmente declinando após dois a três dias e normalizando em torno do  sexto  

dia  de evolução. A febre geralmente é mais acentuada em crianças do que em adultos. 

Outros sinais e sintomas comuns são habitualmente de aparecimento súbito, como: 
 

• Calafrios; 

 

• Mal-estar; 
 

• Cefaleia; 
 

• Mialgia 
 

• Dor de garganta; 
 

• Artralgia 
 

• Prostração; 
 

• Rinorreia; 
 

• Tosse seca. 
 

• Podem ainda estar presentes: 
 

• Diarreia; 
 

• Vômito; 
 

• Fadiga; 
 

• Rouquidão; 
 

• Hiperemia conjuntival. 
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As queixas respiratórias, com  exceção da tosse, tornam-se mais evidentes com a progressão  da 

doença e mantêm-se, em geral, por três a quatro dias após o desaparecimento da febre. A 

rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns em crianças. A tosse, a fadiga e o mal-estar 

frequentemente persistem pelo período de uma a duas semanas e raramente podem perdurar por 

mais de seis semanas. 

1.2.2 Complicações 
 

A evolução da gripe (influenza) é a resolução espontânea em sete dias,  embora a tosse, o  

mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. Alguns casos podem evoluir 

com complicações. 

 
 

São sinais de agravamento 

 
 
 

ALERTA:Deve ser dada atenção especial a essas alterações quando ocorrerem em 

Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia – Spo2 < 95% 

 
Persistência ou aumento da febre por mais de três dias ( pode indicar pneumonite primária pelo 

vírus influenza ou secundária a uma infecção bacteriana); 

 

Exacerbação de doença pré-existente (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, cardiopatia 

ou outras doenças com repercussão sistêmica); 

 
Disfunções orgânicas graves (exemplo: insuficiência renal aguda); 

 

Miosite comprovada por creatinoquinase – CPK (≥ 2 a 3 vezes); 

 
Alteração do sensório; 

 
Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças; 

 
Desidratação. 
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pacientes que apresentem fatores de risco para a complicação por influenza. 

1.2.3 São consideradas condições e fatores de risco para complicações 
 

- Grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas após o parto (incluindo 

as que tiveram aborto ou perda fetal); 

•  Adultos  ≥ 60 anos; 
 

•  Crianças < 2 anos; 
 

•  Indivíduos que apresentem: 
 

•  Pneumopatias (incluindo asma); 
 

•  Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); 
 

•  Nefropatias; 
 

• Hepatopatias; 
 

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); 

 
• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); 

• Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 

paralisia cerebral, Síndrome de Down, Acidente Vascular Cerebral - AVC ou doenças 

neuromusculares); 

• Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou outros; 
 

• Obesidade (Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 40 em adultos); 
 

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de Síndrome de Reye); 

• População indígena aldeada. 

mailto:contato@unisau.org.br


632 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

 
 

2. Definições de caso 
 

2.1 Síndrome Gripal 
 

Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor 

de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de 

outro diagnóstico específico. 

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se também como caso de síndrome gripal: 

febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução  

nasal),  na  ausência de outro diagnóstico específico. 

 
 

2.2. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
 

Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição  acima) e que 

apresente dispneia  ou os seguintes sinais de gravidade: 

• Saturação de Spo2 < 95% emar ambiente; 
 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada  de  acordo  

com  idade; 

• Piora nas condições clinicas de doença de base; 
 

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. 

Em crianças: além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e  

radiológicas  listadas abaixo: 
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• Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia ou neutrofilia; 
 

• Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou presença de área de condensação. 

 
3. Manejo clínico 

 
3.1 Síndrome Gripal em pacientes com condições e fatores de riscopara complicações 

 
Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está indicado o uso de  fosfato  de  

oseltamivir (Tamiflu®) de forma empírica (NÃO SE DEVE AGUARDAR CONFIRMAÇÃO 

LABORATORIAL) para todos os casos de SG que tenham fator de risco  para  complicações, 

independente da situação vacinal. 

Esta indicação fundamenta-se no benefício que a terapêutica  precoce  proporciona,  tanto  

na redução da duração dos sintomas quanto na ocorrência de complicações da infecção pelos vírus 

da influenza, para pessoas portadoras das condições elencadas em “Condições e fatores de risco 

para complicações”. 

Observação:Em pacientes com fatores de risco para complicações e com SRAG, o antiviral 

ainda apresenta benefícios mesmo se iniciado após 48 horas do início dos sintomas. 

Este benefício já foi amplamente comprovado por estudos clínicos,  observado  no  manejo  

clínico de pacientes durante a pandemia de 2009 e reforçado no protocolo da Organização Pan-

Americana  de Saúde (OPAS) e em consultas referendadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia  

(SBI),  pela  Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), pela Associação de Medicina 

Intensiva  Brasileira (AMIB), pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), pela Sociedade Brasileira 

de Medicina    da Família e Comunidade (SBMFC) e pela Federação Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO). 

3.2 Síndrome Gripal sem condições e fatores de risco para complicações 
 

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, a prescrição do fosfato de oseltamivir 
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(Tamiflu®) também pode ser considerada, excepcionalmente, baseada em julgamento clínico, se o 

tratamento puder ser iniciado nas primeiras 48 horas do início da doença. 

Todos os pacientes de síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao serviço de saúde em 

caso de piora do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos critérios de SRAG ou 

outros sinais de agravamento. 

Todos os pacientes que apresentarem sinais de agravamento devem também receber de imediato 

o tratamento com o antiviral. 

3.3 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
 

• Realizar avaliação clínica minuciosa e, de acordo com a indicação, iniciar terapêutica 

imediata de suporte, incluindo hidratação venosa e oxigenioterapia sob monitoramento 

clínico; 

• Indicar internação hospitalar; 
 

• Iniciar o tratamento com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) após a suspeita clínica, 

independentemente da coleta de material para exame laboratorial; 

• Na possibilidade de coleta de amostras para exame laboratorial, o procedimento deve ser 

realizado preferencialmente antes do início do tratamento e em pacientes com até 7 dias de 

início dos sintomas. 

• Para orientações sobre coleta de amostras acesse o Guia de Vigilância Epidemiológica no link 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vigilancia_epidemio_2010_web.pdf 
 
 

Observação:O antiviral traz benefícios mesmo se iniciado 48 horas após o  início  dos  sintomas  (há 

estudos que indicam haver algum efeito benéfico na introdução terapêutica até 10 dias após início 

dos sintomas). 

3.4 Indicações para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
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Instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica; 

 
- Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia com necessidade de 

suplementação  de oxigênio para manter saturação arterial de oxigênio acima de 90%; 

- Evolução para outras disfunções orgânicas (Ex.: insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, 

disfunção neurológica). 

3.5 Gestantes e puérperas 

 
Assim como vários grupos populacionais, as gestantes foram identificadas  como  de  risco  para 

desenvolver complicações por influenza, tendo em vista a maior  mortalidade  por  influenza  

registrada neste segmento populacional, especialmente durante a pandemia de 2009. 

Tendo em vista a experiência adquirida no tratamento de gestantes frente àinfecção por 

influenza A(H1N1)pdm 09, recomenda-se que: 

• As gestantes devem ser tratadas preferencialmente com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®). 
 

• Não deve se protelar a realização de exame radiológico em qualquer período gestacional, 

quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de pneumonia. 

O oseltamivir não é contraindicado  na  gestação  (categoria  C); não há relatos de 

malformações  e há melhor risco/benefício (Tanaka,T.- Safety of neuraminidade inhibitors against 

novel influenza A(H1N1) in pregnant and breastfeeding women. CMAJ, 2009 Jul. 7;181:55-8.Epub 

2009). 

4. Tratamento - Uso de antivirais na infecção por influenza 

 
Os antivirais fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir são medicamentos inibidores de 

neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus influenza, bem reconhecidas pela  

enzima viral, agindo tanto no vírus influenza A quanto no B. São pouco reconhecidas por enzimas 

humanas, o que diminui as chances de efeitos colaterais. 
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Entre os benefícios relatados do uso do oseltamivir, dados clínicos e observacionais demonstram 

que o tratamento com o antiviral de maneira precoce pode reduzir  a duração  dos sintomas,  

principalmente  em pacientes imunossuprimidos. Alguns estudos sugerem que o benefício neste 

grupo seja ainda superior. 

O Ministério da Saúde - MS disponibiliza o medicamento no Sistema Único de Saúde  -  SUS.  O  

receituário utilizado para a prescrição do medicamento é o receituário simples. 
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Observação: A indicação de Zanamivir somente está autorizada em casos de 

impossibilidade clínica da manutenção do uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®). 

Informações adicionais 
 

Os pacientes que desenvolvem efeitos colaterais gastrointestinais graves podem ter a 
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absorção oral do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) reduzida. 

 

 
A dose de fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) para adultos é de 75mg, duas vezes ao dia, por 

cinco  dias  e atualmente não há evidência científica consistente para indicar o aumento da 

dose ou do tempo de utilização do antiviral. Entretanto, relatos de séries de casos sugerem 

possível benefício em casos  graves ou em imunossuprimidos, com dose dobrada e 

prolongamento do tratamento acima de cinco 

dias. 

Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão do medicamento, deve ser 

administrada uma dose adicional. 

A dose deve ser ajustada no caso de insuficiência renal. Com clearence de creatinina menor 

que 30ml/min, a dose deve ser 75mg de 24/24h. Em hemodiálise, a dose deve ser 30mg 

após cada sessão de hemodiálise. Em diálise peritoneal, a dose, uma vez por semana, deve 

ser 30mg. 

 
 

O Zanamivir é contraindicado em menores de cinco anos para tratamento ou para 

quimioprofilaxia e para todo paciente com doença respiratória crônica pelo risco de 

broncoespasmo severo. 

 
 

O Zanamivir não pode ser administrado para paciente em ventilação mecânica porque essa 

medicação pode obstruir os circuitos do ventilador. 

 
 

Orientar o afastamento temporário, de acordo com cada caso, das atividades de rotina 

(trabalho, escola, etc.), avaliando o período de transmissibilidade da doença. 

Tratamento adjunto de antibiótico com o antiviral 
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Recomenda-se que os médicos sigam as indicações dos protocolos/consensos divulgados 

pelas sociedades de especialidades, como Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Associação de Medicina  Intensiva 

Brasileira (AMIB),  Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Medicina 

da Família e Comunidade (SBMFC) e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO). 

Medidas preventivas – Algumas considerações 

 
Controle de infecção relacionada à assistência à saúde 

 
A implementação das precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da 

transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de 

todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. As 

precauções padrão compreendem: 

Higienização das mãos antes e após contato com o paciente; 
 
 

Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (avental e luvas ao contato com 

sangue e secreções); 

Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos; 
 
 

Fazer descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Acesse o documento no link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html 

Precauções de contato 
 

Onde há risco de transmissão direta por contato ou transmissão indireta por meio de 
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objetos contaminados, deve-se: 

Usar luvas e avental ao entrar no quarto; 
 
 

Descartar luvas e avental ao sair do quarto; 
 
 

Limitar transporte e movimentação do paciente; 
 
 

Limitar compartilhamento de equipamentos; 
 
 

Trocar as luvas após contato com cada paciente,independentemente de estarem aparentemente 

limpas; Higienizar as mãos antes e após tocar o paciente, utensílios e mobiliário; 

 
As luvas não dispensam a higienização das mãos. 

 

Além das precauções padrão e de contato, devem ser implementadas as precauções 

para gotículas,que são utilizadas para pacientes com doenças conhecidas ou 

suspeitas. 

Precauções para gotículas 

 
As gotículas respiratórias que têm cerca de >5µm de tamanho, geradas por tosse, espirro 

ou fala, não se propagam por mais de 1 metro da fonte. Relacionam-se à transmissão de 

contato da gotícula com mucosa ou conjuntiva da boca ou nariz de indivíduo susceptível. 

Recomenda-se: 

Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente – substitui-

la a cada contato com o paciente; 

Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão ou álcool gel); 
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Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte; 
 
 

Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização); 
 
 

Uso de dispositivos de sucção fechados. 
 
 

5.1.3 Precauções para aerossóis 
 

No caso de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5µm, que podem ficar 

suspensos no ar por longos períodos); 

Manter paciente preferencialmente em quarto privativo; 
 
 

Uso de máscara (respirador) tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo profissional de saúde ao 

entrar no quarto; 

 
 

Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte. 
 

Limpeza e desinfecção de superfícies 
 

Remoção de sujidades com água e sabão ou detergente; 
 
 

Limpeza com solução de hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros; 
 
 

Fricção de outras superfícies e objetos com álcool a 70%; 
 
 

Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado; 
 

mailto:contato@unisau.org.br


642 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

 
Destinação adequada de resíduos, segundo o regulamento  técnico  para o gerenciamento  de  

resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Acesse o 

documento no link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html 

Orientações 
 

Para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, orienta-se que sejam 

adotadas medidas gerais de prevenção. Os profissionais de saúde devem realizar ações 

voltadas para educação em saúde, junto às instituições e comunidades em que atuam, de 

forma que cada indivíduo tenha conhecimento sobre as principais medidas de precaução e 

controle. 

 
5.2.1 Medidas que evitam a transmissão da influenza e outras doenças respiratórias 

Frequente lavagem e higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum 

alimento; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas; Manter os ambientes bem ventilados; 

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de 

influenza; Evitar sair de casa em período de transmissão da doença; 

Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes 

ventilados); Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão 

de líquidos. 
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Vacina 

 
A vacinação anual contra influenza é uma das medidas utilizadas para  se  prevenir  a  doença, 

porque pode ser administrada antes da exposição ao vírus e, é capaz de promover imunidade 

efetiva e  segura durante o período de circulação sazonal do vírus. Acesse o informe técnico da 

Campanha Nacional contra Influenza 2013, disponível no link 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/informe_tecnico_campanha_influenza_2013_svs_pni 

.pdf 
 
 
 

Quimioprofilaxia 

 
Os medicamentos antivirais apresentam de 70% a 90% de efetividade na prevenção da 

influenza e constituem ferramenta adjuvante da vacinação. Entretanto, a quimioprofilaxia 

indiscriminada NÃO é recomendável, pois pode promover o aparecimento de resistência viral. 
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A quimioprofilaxia com antiviral geralmente não é recomendada se o intervalo for maior 

que 48 horas após a última exposição* a uma pessoa com infecção pelo vírus. 

Para que a quimioprofilaxia seja efetiva, o antiviral deve ser administrado durante a 

potencial exposição à pessoa com influenza e continuar por sete dias após a última 

exposição conhecida. 

 

6.1 Indicações da quimioprofilaxia para influenza 
 
 

 
Pessoas com risco elevado de complicações (item 1.2.3), não vacinadas ou vacinadas há 

menos de duas  semanas,  após exposição  a caso suspeito ou

 confirmado de  influenza; Crianças com menos de 9 anos de idade, 

primovacinadas, necessitam de uma segunda dose de vacina com intervalo de um mês para 

serem consideradas vacinadas. Aquelas  com  condições  ou fatores de risco, e que foram 

expostas a caso suspeito ou confirmado no intervalo entre a primeira e a segunda dose ou 

com menos de duas semanas após a segunda dose, deverão  receber quimioprofilaxia se

 tiverem comorbidades ou se  tiverem  menos  de  dois anos

  de idade; Pessoas com graves deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que 

usam medicamentos imunossupressores; pessoas com Aids com imunodepressão avançada) 

ou outros fatores que possam interferir na resposta à vacinação contra a influenza, após 

contato com pessoa com infecção; Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados 

a menos de 15 dias, e que tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que 

contenham o vírus influenza sem uso 

adequado de EPI; 
 

*Considera-se exposição à pessoa que teve contato com caso suspeito ou confirmado para 

influenza. 
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Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que 

estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos geradores de aerossóis ou na 

manipulação de secreções  de  caso  suspeito  ou  confirmado  de  influenza,  sem  o  uso  

adequado  de   EPI;   Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa 

permanência, durante surtos na instituição. 

*Quimioprofilaxia para crianças de até 1 ano de idade 
 
 

 
Menos de 3 meses - Não é recomendado a menos que a situação  seja julgada crítica 3  meses a 

menos de 1 ano - Aprovado durante a pandemia de influenza A(H1N1)pdm09  (3  mg/kg, uma vez 

ao dia)  1 ano  ou mais - Dose varia de acordo com o peso: 

<15 kg 30 mg ao dia 
 

>15 a 23 kg    45 mg ao dia 
 

>23 a 40 kg    60 mg ao dia 

 
> 40 kg 75 mg ao dia 

 
(ACIP Updates Guidelines for Use of Antiviral Agents for Influenza 

www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6001.pdf) 
 
 

6.1.2 Quimioproxilaxia em instituições fechadas e hospitais de longa permanência 
 
 
 

Definição de instituição fechada e hospitais de longa permanência: aqueles  com 

pernoite de residente e trabalhador (exemplos: asilos, orfanatos, presídios, 

hospitais psiquiátricos). 

Definição de surto em instituições fechadas ou hospitais de longa permanência: 
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ocorrência de dois casos suspeitos ou confirmados para influenza com vínculo 

epidemiológico. 

A quimioprofilaxia para todos os residentes ou internos é recomendada para controlar surtos 

somente   se a instituição ou hospital de longa permanência for destinado para pessoas de risco 

(item 1.2.3)para desenvover complicações por influenza. Indica-se: 

Em surto suspeito ou confirmado de influenza nesses ambientes, é recomendado o uso de 

quimioprofilaxia antiviral para todos os expostos residentes ou internados, independentemente 

da situação vacinal. Para trabalhadores e profissionais de saúde, é recomendado somente para os 

não vacinados ou vacinados há menos de duas

 semanas; 

É recomendável a quimioprofilaxia com antiviral na  instituiçãopor no mínimoduas  

semanas  e  até pelo menos sete dias após a identificação do último caso. 

 
 

Posologia e administração- Quimioprofilaxia 
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Observação: A indicação de Zanamivir somente está autorizada em casos de impossibilidade 

clínica da manutenção do uso do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®). 

7. Vigilância e controle 

 
O controle da influenza requer uma vigilância qualificada, que seja capaz de orientar de 

forma técnica e permanente os responsáveis quanto à decisão e à execução de ações de 

controle. 
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7.1 Condutas frente a surtos/eventos 

 
A influenza pode se disseminar rapidamente entre as populações, especialmente as que vivem 

em ambientes restritos ou fechados, podendo causar morbidade considerável e interrupção das 

atividades diárias. Por isso, é importante que, mediante situações de surto ou epidemia, sejam 

adotadas medidas especificas para interrupção. 

7.1.1 Recomendações para instituições fechadas e hospitais de longa permanência 

- Vacinar anualmente todos os residentes e funcionários; 
 

- Realizar coleta de amostra para diagnóstico de influenza em caso suspeito, até que se tenham 

no mínimo dois casos confirmados; 

- Realizar busca ativa diária até pelo menos uma semana após a identificação do último caso; 
 

- Realizar quimioprofilaxia conforme indicado (item 6.1); 

 
- Implementar medidas de prevenção – precaução padrão e precaução de gotículas e  aerossóis  –  

para  todos os residentes e internados com suspeita ou confirmação de influenza por sete dias após 

o início dos sintomas ou até por 24 horas após o desaparecimento da febre e sintomas respiratórios; 

- Isolamento em quarto privativo ou, quando não disponível, isolamento de coorte (pessoas com 

sintomas compatíveis); 

- Evitar visitas. Caso ocorram, usar EPI. 
 
 
 

Outras medidas incluem: 
 
 

 
- Residentes sintomáticos devem ser mantidos, na medida do possível, em  seus  quartos.  Se 

circularem, usar máscara cirúrgica; 

mailto:contato@unisau.org.br


649 

                                                                                                        
  

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

   Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

contato@unisau.org.br  

- Limitar aglomeração, considerando a possibilidade de servir refeição no quarto; 

 
- Restringir movimentação dos profissionais que atuam em áreas onde há doentes para áreas não 

atingidas pelo surto; 

- Evitar novas admissões ou transferência de sintomáticos. 
 

7.1.2 Recomendações para escolas 

 
- Não há indicação de quimioprofilaxia para comunidade escolar, exceto nas indicações citadas 

(item 6.1), devendo somente receber quimioprofilaxia individual pessoas consideradas  com  

condições  e  fator  de risco para complicações por influenza (item 1.2.3); 

- Alunos, professores e demais funcionários que adoecerem devem permanecer em  casa até sete 

dias  após o início dos sintomas; 

- Não está indicada a suspensão de aulas e outras atividades para controle de surto de influenza 

como medida de prevenção e controle de infecção. 
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- Devem ser adotadas as seguintes medidas preventivas: 
 

- Cobrir o nariz e a boca com lenço, ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após uso; 
 

- Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar; 

 
- No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel; 

 
- Evitar tocar olhos, nariz ou boca; 

 
- Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 
- Proceder à limpeza e à desinfecção de mobiliário e banheiros. 

 
 

7.1.3 Recomendações para população privada de liberdade 
 
 

 
- Vacinar anualmente a população privada de liberdade (carcerária); 

 
- Não há indicação de quimioprofilaxia para a população carcerária em caso de  surto, por  esta  não  

se tratar de população de risco de complicação para influenza. Deve  ser  feita  a quimioprofilaxia  

somente para pessoas expostas, consideradas com condição ou fator de risco para complicações; 

- O caso suspeito ou confirmado deverá ser mantido em cela individual; 

 
- Evitar trânsito de profissionais entre alas com e sem doentes; 

 
- Realizar coleta de amostra para diagnóstico de influenza em caso suspeito até que haja no 

mínimo dois casos confirmados; 

- Realizar busca ativa diária até pelo menos uma semana após a identificação do último caso; 
 

- Devem ser orientados à prática das seguintes medidas preventivas: 
 

• Cobrir o nariz e a boca com lenço, ao tossir ou espirrar e descartar o lenço no lixo após uso; 
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• Lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar; 
 

• No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel; 
 

• Evitar tocar olhos, nariz ou boca 
 
 

7.2 Notificações 

- Todo o caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizado deve ser notificado 

(Sinan influenza Web); 

- Nos casos de surtos, a vigilância epidemiológica local deverá ser prontamente notificada/informada; 
 

- O Brasil possui uma rede de unidades sentinelas para vigilância da influenza, distribuídas em  

serviços    de saúde, em todas as Unidades Federadas do país, que monitoram a circulação do vírus 

influenza, através de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

 
ISOLAMENTO NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 
 

Isolamento em quarto privativo dos casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 

O isolamento, quando indicado, deve ser realizado preferencialmente em um  quarto  privativo,  
com vedação na porta e bem ventilado deve ter a duração de até sete dias após o início dos 
sintomas, ou até 24 horas após a cessação da febre. Fonte: © 2010. Ministério da Saúde 

 
PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – 

SRAG Versão IV 
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