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1 APRESENTAÇÃO 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 
JURÍDICA 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

E DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃOCADASTRAL 

DATA DE 
ABERTURA 
19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
O.S. HUMANIZA 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 
arte85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. 
85.11-2-00 - Educação infantil – creche 87.11-5-01 - Clínicas e residências 
geriátricas 
86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde 
humana 
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatoriais não especificadas anteriormente 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares 86.10- 1-02 - Atividades de atendimento em pronto-
socorro e unidades hospitalares para atendimento aurgências 86.30-5-01 - 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos85.32- 5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares 
não especificadas anteriormente 
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de 
atendimento a urgências86.30-5- 03 - Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas 
86.21-6-01 - UTI móvel 
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente 
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 –Associação Privada 

LOGRADOURO 
R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO586 COMPLEMEN
TO 

CEP 14.770-000 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIOCOLINA UFSP 

 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@WDCONTABILIDADE.C
OM.BR 

TELEFONE (17) 3321-1616 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRALATIVA DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL19/10/2016 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 
JURÍDICA 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

E DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃOCADASTRAL 

DATA DE 
ABERTURA 
19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica86.40-2-02 - Laboratórios 
clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia86.40-2-04 - Serviços de tomografia 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia86.40-2-06 
- Serviços de ressonância magnética 
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG 
e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - 
endoscopia e outros exames análogos86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia 
86.40-2-11 - Serviços de radioterapia86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia86.40-2-13 - 
Serviços de litotripcia 86.40-2-14 - Serviços de bancos de células e tecidos humanos 
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêuticas não 
especificadas anteriormente 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 
anteriormente86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 –Associação Privada 

LOGRADOURO 
R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO586 COMPLEMENTO 

CEP 14.770-000 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIOCOLINA UFSP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 
 
( 

TELEFONE 17) 3321-1616 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRALATIVA DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL19/10/2016 

M
OT
IV

O DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

mailto:CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
 
 
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 
JURÍDICA 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

E DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃOCADASTRAL 

DATA DE 
ABERTURA 
19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 –Associação Privada 

LOGRADOURO 
R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO586 COMPLEMENTO 

CEP 14.770-000 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIOCOLINA UFSP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 
 
( 

TELEFONE 17) 3321-1616 
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SITUAÇÃO CADASTRALATIVA DATA DA SITUAÇÃO 
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DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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O INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA-IEPH, é 

Uma Organização Social, entidade do terceiro setor sem fins 

lucrativos de direito privado, voltada ao aperfeiçoamento e modernização 

dos serviços sociais e assistenciais no âmbito da saúde. 

O corpo diretivo do IEPH é composto por profissionais das mais 

distintas categorias, que objetivam a união de esforços e seus 

conhecimentos para atingir com excelência a qualidade de serviços. 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza apresenta e desenvolve 

programas de gestão que visam à minimização dos problemas humanos 

provocados pelas diferenças sociais, assegurando a prestação eficiente de 

serviços na saúde, além do bem-estar ao cidadão. 

O Instituto oferece qualidade em assessoria e consultoria, 

planejamento estratégico, capacitação profissional, Auditoria, Diagnósticos 

em gestão hospitalar, Saúde Pública e Privada, além de gestão de serviços 

de ensinos e muitos outros. 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza trabalha para o 

aperfeiçoamento dos Serviços Públicos de Saúde de acordo com as normas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde prezando sempre a ética 

profissional, o desenvolvimento de pessoas e a valorização da vida. 

Oferecemos ainda racionalização, informatização, gerenciamento de 

receitas e despesas, visando a qualidade do serviço prestado a sociedade, 

com segurança, confiabilidade apresentado resultados e custo benefício as 

instituições geridas. 

O Instituto tem como objetivo principal desenvolver processos de 

gerenciamento que implicam em benefícios ao cidadão, que através da 

utilização de modernas ferramentas de Gestão pela sua excelente e 

qualificada mão-de- obra profissional, aperfeiçoada nos programas de 

educação continuada, contribui assim para a formulação e descobertas de 

novos paradigmas do conhecimento e de ações, direcionados aos desafios 
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político-econômicos que acompanham as transformações em curso, unido 

ao impacto sobre as formas de  organizações socioculturais, que 

fomenta e desenvolve projetos das seguintes especificações: de natureza 

técnica, científica, cultural, educacional, sustentável, saúde da população e 

de inclusão social que atendam aos interesses de entidades públicas e 

privadas, e, especialmente, a sociedade. 

 

 

MISSÃO 

Promover gestão de qualidade através de ações estratégicas nas áreas da 

Saúde, Educação e Assistência Social. 

 

 

VISÃO 

Implantar e diagnosticar soluções para a Saúde Pública e Privada com eficiência 

e eficácia apresentando resultados otimizados. 

 

 

VALORES 

Humanização; 

Eficiência; 

Compromisso com a vida; 

Gestão com Transparência e ética; 

Foco em Resultados; 

Proteção ambiental; 

Responsabilidade e disciplina; 

Credibilidade aos cidadãos; 

Inovação em gestão de saúde. 
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1.1 PROPOSTA DO INSTITUTO HUMANIZA 

 

 

 Manter e desenvolver educação e ensino em todos os níveis e modalidades, 

inclusive, formação inicial e continuada de colaboradores em programas de 

capacitação, atualização, extensão, especialização, educação de jovens e 

adultos, em suas dependências ou fora delas, de forma presencial ou em 

diferentes modalidades de educação à distância, programas de treinamento 

e requalificação profissional, mediante parcerias com o poder público e/ou 

privado, hospitais e outros para desenvolvimento de estágio e prática 

profissional dos alunos; 

 Promover e realizar atividades de avaliação e estratégias de impactos 

econômicos e sociais das políticas, programas e projetos na área da saúde e 

desenvolver atividades de gestão, suporte técnico e logístico a instituições 

públicas e privadas; 

 Promover a assistência o desenvolvimento social mediante execução de 

programas, projetos e ações sócio educativas, priorizando ações dirigidas às 

crianças e adolescentes e realizar programas de geração de renda e 

integração no mercado de trabalho; 

 Executar e gerenciar programas de prevenção e atendimento integral a 

saúde, otimizando a atenção primária, secundária e terciária, incluindo 

urgências e emergências, diagnóstico e terapêutica; 

 Contribuir para a promoção e manutenção mediante execução de ações para 

pesquisa, produção e distribuição de medicamentos, materiais e 

equipamentos indispensáveis à saúde pública; 

 Gerenciar e manter meios de comunicação de massa nas mídias escrita e 

eletrônica, produzindo, divulgando e distribuindo obras, além de incluir a 

produção de conteúdo para internet, revistas e jornais; 

 Promover ações que visem o desenvolvimento e estímulo a cultura de 

excelência em gestão, incentivando que os integrantes da força de 
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trabalho atuem de forma direta na Gestão. 

A divisão das funções nos sistemas de serviço da saúde tem sido buscada 

por várias razões, destacando-se a maximização da eficiência, 

aperfeiçoamento dos recursos, aumento da acessibilidade aos serviços e da 

eficácia na atenção primária. Tal modelo pressupõe maior comunicação e 

envolvimento entre usuários, prestadores e gestores para que, com soluções 

compartilhadas, sejam corresponsáveis pela qualidade dos serviços e, 

também, pela viabilidade financeira do sistema, num modelo de gestão 

negociado de ajustamento mútuo em conjunto de práticas que intensifiquem 

o espírito de gestão por compromissos. 

 Cumprir os compromissos com as ações das agendas de prioridades 

estabelecidas c a Secretária Municipal de Saúde – Pacto de Gestão e 

Ministério da Saúde – Pacto pela Vida; Prestar serviços de saúde com 

qualidade e eficiência, sem preconceitos ou discriminação de raça, cor, 

religião, sexo ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem 

privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualista, 

personalizado e acolhedor; 

 Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos 

os membros da equipe, para os principais agravos; 

 Cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 Criar rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem 

deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva dos 

meios telefônicos e virtuais para marcação de exames, referência etc.; 

 Participar da articulação e interlocução com os equipamentos sociais na 

área, como educação, assistência social, conselhos de saúde, movimentos 

comunitários e setor privado, buscando integrar na vida da população da 

área e ajudar a rede básica para atuar nos condicionantes da saúde e assim 

contribuir com a rede de serviços para potencializar as ações paraa melhoria 

da qualidade de vida; 

 Gerir, guardar, conservar e realizar a manutenção do prédio e terreno dos 

bens inventariados pela Secretária Municipal de Saúde, incluindo os 
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mobiliados e os equipamentos médicos- hospitalares; 

 Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na 

prestação de serviços da saúde, salvo nos casos de iminente perigo de 

morte ou obrigação legal;Garantir o sigilo das informações do usuário; 

 Utilizar os recursos públicos com responsabilidade, buscando, sempre que 

possível conciliar o menor preço e alta qualidade. 

 A garantia de um ciclo entre políticas públicas, proteção social e melhoria da 

qualidade de vida e saúde impõe não só a construção de estratégiasde 

atuação integrada e intercâmbio permanente de informações, como o 

monitoramento e a avaliação participativa das intervenções. O território 

local aparece enquanto espaço de enfrentamento e também de colaboração 

entre diferentes atores públicos e privados, configurando um local 

privilegiado para inovações no campo da gestão social e de estratégias na 

promoção da saúde com produção de tecnologias em educação. 

 Além disto, estimulará a humanização das relações entre profissionaisde 

saúde e usuários no que se refere à forma de escutar o cidadão em seus 

problemas e demandas, com abordagem integral a partir dos parâmetros 

humanitários de solidariedade e cidadania. 

O Plano Gerencial proposto é orientado para o gerenciamento das atividades 

de assistência médico-hospitalar do Município, do bloco de atenção de média 

e alta complexidade. 

 

 

1.2 MODELO GERENCIAL 

 

 

 Ampliar o acesso da população à Unidade de Saúde; 

 Oferecer serviços de saúde obedecendo às grades de referência contra 

referência e, consequentemente, a integralidade da assistência e 

conformação da estratégia cobertura da população de; 
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 Dar maior resolubilidade aos serviços de saúde do Município de colina- sp. 

 Proporcionar satisfação ao usuário do SUS 

 
1.3 O MUNICÍPIO DE COLINA-SP 

 
 

 

 

 
Colina é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma 

distância de 405 km da capital estadual, São Paulo, e a 685 km da capital federal, 

Brasília. Sua população estimada em 2019 era de 21.013 habitantes. 

Colina também é conhecida como a Capital Nacional do Cavalo. Abrigando 

um grande centro de pesquisa de equinos chamado de Estação Experimental de 

Zootecnia. Colina é famosa pela sua tradicional Festa do Cavalo que é realizada 

anualmente. 

 

1.4 HISTORIA DO MUNCIPIO DE COLINA-SP 

 

Antes de falar sobre a grande história dessa cidade, uma de suas grandes 

contribuições ao país foi pela referência ao futebol amador durante os anos 50-60-

70. Com grandes craques como Renatinho (Ele), Durval Tiririca, Pupi o Príncipe, e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://www.colina.sp.gov.br/festadocavalo.php
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outros nomes, o Tigre do Vale marcou grande época sendo o maior clube amador 

da várzea paulistana, alçando ainda voos mais altos desfilando seu futebol contra 

clubes profissionais da época. Um orgulho da cidade e que seja eternizado em sua 

história. Viva o Colina Atlético! 

O nascimento de Colina deve-se à iniciativa do Coronel José Venâncio Dias, 

que era o proprietário de terras que deram origem ao município, denominadas 

Fazenda Colina. A Fazenda Colina era constituída de três partes: Baixada – atual 

centro da cidade, Baixadinha – que inclui parte do Bairro Cemitério e Cabaças 

onde está hoje localizado o Pólo Regional de Desenvolvimento dos Agronegócios 

da Alta Mogiana. 

No dia 7 de fevereiro de 1917 foi criado o Distrito de Paz de Colina. O 

município fora criado pela Lei Estadual nº 2096, de 24 de dezembro de 1925, foi 

instalado no dia 21 de abril de 1926, data esta, considerada de emancipação 

político-administrativa. 

 

A cidade compreende um território de 424 km² de área que faz divisa com os 

municípios de Barretos, Jaborandi, Terra Roxa, Bebedouro, Monte Azul Paulista e 

Severínia. 

Além do Coronel José Venâncio Dias, são também fundadores: Luciano de 

Mello Nogueira e Antonio Junqueira Franco, porém a estes, deve-se acrescentar os 

nomes das demais fazendeiros do município – do Turvo, Onça, Consulta, Retirinho, 

Cava e etc., que prestigiaram com apoio e confiança, as decisões dos 3 primeiros. 

Nos anos anteriores a 1926, a história de Colina foi uma verdadeira luta de 

desbravamento promovida pelas primeiras famílias que aqui chegaram no final do 

século XIX, por volta do ano de 1900. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro já havia estendido seus trilhos 

até  Bebedouro e dependia de verba para aquisição do leito ferroviário até Barretos. 

Foi aí, que entrou em cena o Coronel José Venâncio Dias que foi até Campinas e 

em reunião com os diretores da Ferrovia, ofereceu, gratuitamente, a faixa de terras 

necessária ao empreendimento. Diante da oferta, um dos diretores perguntou: O 

que espera o Coronel ganhar com essa doação? José Venâncio respondeu: 

“Desejo ouvir o apito de um trem; anúncio sonoro do progresso para toda nossa 
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região”. A terra foi doada e em 1905, José Venâncio Dias, sentado à varanda de 

sua fazenda, ouvia apitar o primeiro trem com destino à Barretos. 

A cidade de Colina se expandiu graças à cultura do café, que aos poucos foi 

dando lugar à pecuária e lavouras diversas. 

Hoje o grande atrativo é o cavalo, que a tornou conhecida em todo o Brasil como 

“Capital Nacional do Cavalo”, em virtude da criação de cavalos em propriedades 

particulares e no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos 

Agronegócios, destinados à Cavalaria 9 de Julho , no município e das equipes de 

Pólo reconhecidas internacionalmente e a prática do hipismo que levou à formação 

de vários cavaleiros olímpicos representando o Brasil em eventos internacionais e 

nacionais . 
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4. ↑ «Ranking IDHM Municípios 2010». Atlas do Desenvolvimento Humano. 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2013. 
Consultado em 11 de junho de 2015 

5. ↑ Ir para:a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 
2008 

 
 
 
 
 

Possui uma área de 422,303 km². 

Demografia 

Dados do Censo - 2010 

População Total: 17.371 

Urbana: 16.223 

Rural: 1.148 

Homens: 8.626 

Mulheres: 8.745 

Densidade demográfica (hab./km²): 39,31 

Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH-M): 
0,757 

IDH-M Renda: 0,720 

IDH-M Longevidade: 0,845 

IDH-M Educação: 0,712 

(Fonte: PNUD/2010) 

Hidrografia 

Ribeirão Turvo 

Ribeirão das Palmeiras 

Rodovias 

SP-326 

SP-373 

Administração 

Prefeito: Diab Taha (2017-2024) 

Vice-prefeito: Sergio Campanholi 

Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 7,20 

Expectativa de vida (anos): 76,71 

Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 
2,42 

Taxa de Alfabetização: 94,13% 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-IBGE_%C3%81rea_1-0
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-IBGE_Pop_2010_2-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-IBGE_Pop_2010_2-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-3
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/07/sao-carlos-e-2-cidade-onde-mais-se-venta-no-estado-aponta-levantamento.html
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/07/sao-carlos-e-2-cidade-onde-mais-se-venta-no-estado-aponta-levantamento.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-PNUD_IDH_2015_4-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-PNUD_IDH_2015_4-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-IBGE_PIB_5-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(S%C3%A3o_Paulo)#cite_ref-IBGE_PIB_5-0
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP-326
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_fecundidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_fecundidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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1.6 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO “DR MANOEL PALOMINO 
FERNANDES” 

 
 

 
 
 

A Unidade de Pronto Atendimento é um serviço público de saúde que 

integra as redes de urgência e emergência. Constitui o componente pré- 

hospitalar fixo e está implantada em local estratégico, em conformidade 

com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Tendo como objetivo 

atender a população com pronto atendimento e exames correlatados, 

reduzindo o tempo de espera para realização dos mesmos. 

É uma estrutura de complexidade intermediária, situando-se entre as 

unidades básicas de saúde , com acolhimento e classificação de risco, tendo 

como atividade fim o atendimento ao usuário quanto aos cuidados de saúde. 

Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são 

necessárias ações de logística e abastecimento específicos, gerenciamento 

de pessoas, faturamento e informações 
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sobre saúde coerentes ao atendimento do público em geral. As estruturas 

físicas , como os processos, são interligadas de forma que o funcionamento 

de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado final da 

prestaçãodo serviço. 

A gestão e operação da Unidade de Pronto Atendimento - Foi 

concebida de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, 

já nos moldes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de 

Saúde (HUMANIZA-SUS), com a vinculação a metas quantitativas e 

indicadores de desempenho. 

Neste momento, é necessário reorientar o modelo de gerenciamento 

dos serviços de saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos 

serviços para proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e 

economia nos processos de trabalho associados à elevada satisfação do 

usuário. 

Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este 

modelo de serviço, a integralidade do funcionamento do serviço, sem 

interrupções motivadas por falta de manutenção, falta de insumos ou 

reposição de peças e ausência de pessoal médico e técnico especializado, 

pois o Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza ficará integralmente 

responsável pelas manutenções preventivas e corretivas e pela contratação 

de pessoal devidamente qualificado. 

Com estas ações, a Secretaria Municipal de Saúde não precisará se 

incumbir da contratação de médicos, funcionários administrativos, de serviço 

de agendamento e na aquisição de insumos para o funcionamento dos 

serviços. Adicionalmente, estará garantida maior agilidade e eficiência no 

atendimento à população, promovendo economia nos processos de 

trabalho. 

As bases para o planejamento estão relacionadas às 

necessidades da população da Cidade, adequando as necessidades a 

contratação de recursos humanos, de serviços, a aquisição de materiais de 

insumos e medicamentos e a programação visual da Unidade de Pronto 

Atendimento, ou seja, todos os recursos necessários para assegurar a 
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assistência humanizada e resolutiva no âmbito da porta de entrada de 

urgência e emergência, exclusivamente aos usuários do SUS  que serão 

acolhidos e assistidos em suas diversas demandas de saúde pela UPA nas 

24h do dia, todos os dias da semana, incluindo sábados domingos e 

feriados. 

Em decorrência da execução do projeto espera-se garantir à 

população da Cidade de Colina-SP, um acolhimento e uma assistência 

eficiente e segura, agilizando o atendimento dos casos graves e 

redirecionando de forma ordenada os casos sem      gravidade. 

 
 

1.7 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Unidade de Pronto Atendimento - é uma unidade classificada pelo 

Ministério da Saúde como, porte 2 estruturada com perfil de Urgência e Emergência 

e programada para desenvolver um trabalho assistencial com oferta 100% SUS, 

com regime de observação por no máximo 24 horas e demais serviços de apoio 
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assistenciais e administrativos. Funcionara na condição de unidade publica 

compondo a Rede de Atenção as Urgências. A unidade de Pronto Atendimento visa 

contemplar as necessidades essenciais para o efetivo acolhimento, atendimento e 

assistência aos pacientesda região, dentro da lógica de construção da rede de 

assistência, interagindo e articulando-se através de pactuações e da regulação com 

a atenção primária, com a atenção ambulatorial especializada e com a rede 

hospitalar. 

 
 
 
 

 

2  ATIVIDADES 
 

 
As atividades existentes no Pronto Atendimento “Dr. Manoel Palomino 

Fernandes” são assistenciais com acolhimento e classificação de risco e com seus 

leitos de observação vermelha, com suporte para pacientes graves. nas 24h do dia, 

todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O Pronto 

Atendimento Municipal é porta de entrada de emergência, ordenando junto com as 

demais unidades da rede. A Rede de Atenção à Saúde e as Urgências da Cidade e 

da região, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e 

atendimento médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala 

vermelha), oriundos da demanda espontânea, regulados ou referenciados de 

qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré-

hospitalar móvel ou Programa de Atenção Domiciliar), que ficarão em observação 

nas salas vermelhas ou serão internados pela regulação, para resolução ou 

seguimento      de seus quadros agudos. 

O Pronto Atendimento Municipal estará diretamente ligada a Central de 

Regulação sua porta de entrada de urgência, seus leitos de estabilização e 

observação de pacientes graves (sala vermelha), de observação adulta e pediátrica 

serão capazes com seu potencial técnico e assistencial, de acolher, estabilizar, 

manter estáveis e dar continuidade à assistência, dentro da lógica prioritária de 

inovações tecnológicas, os pacientes com quadros agudos graves ou não, que 

tenham apresentado instabilidade orgânica clínica ou traumática nos leitos de 
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observação vermelhos permanecerão pelo período de tempo necessário à 

resolução de seu quadro agudo inicial, à regulação de sua internação eletiva em 

leito hospitalar de enfermaria ou de terapia intensiva , para o tratamento definitivo 

de seu agravo agudo inicial estabilizado. Toda a demanda de saída do Pronto 

Atendimento Municipal que necessitar de continuidade na assistência, quer seja de 

urgência quer seja eletiva, em qualquer nível de atenção da rede, será regulada 

pela Central de Regulação do Municipio ou da rede Cross. 

 

 

 
 
 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza-IEPH, tem como objetivo 

básico o desenvolvimento de processos de gerenciamento do Pronto Atendimento 

Municipal– Colina - SP, que impliquem em benefícios para a sociedade, através da 

utilização de modernas ferramentas de gestão e mão-de-obra profissional altamente 

qualificada, em contínuo processo de aperfeiçoamento dentro de um programa de 

educação continuada contribuindo assim para a formulação e o conhecimento de 

novos paradigmas do pensamento e da ação, no âmbito dos desafios político- 

econômicos que acompanham as transformações tecnológicas em curso e o seu 

impacto sobre as formas de organização social, cultural e do trabalho, fomentando 

e desenvolvendo projetos de natureza técnica, científica, educacional, preservação 

ambiental, saúde da população, inclusão social e cultural que atendam aos 

Os principais setores existentes nos Prontos Atendimentos são: 

Pronto Atendimento - recepção, acolhimento e classificação de risco, sala de espera e 
consultórios; 

Sala de medicação/nebulização; 

Urgência - sala de reanimação (sala vermelha); 

Procedimentos diagnósticos médicos e de enfermagem; 

Diagnostico laboratorial e de imagem (Eletrocardiograma e Radiografia); 

Observação: adultos e pediátrica: 

Farmácia interna 

Apoio administrativo; 
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interesses de seus associados, grupos sociais e de entidades públicas e privadas. 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza pretende atuar como uma 

ferramenta para que a Secretária Municipal de Saúde do Município de Colina possa, 

não apenas por em prática sua Política de Saúde, como também otimizar tempo e 

recursos, aprimorando seus projetos de saúde garantindo assim: 

 Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, 

no âmbito do SUS e em conformidade com este Termo de Referência/Projeto 

Básico; 

 Aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

 Gestão guarda, conservação e manutenção do prédio, terreno e dos bens 

inventariados pelo Município, incluindo os mobiliários e os equipamentos 

médico-hospitalares; 

 Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

operação da unidade de pronto atendimento de acordo com o organograma 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, onde o vencimento base 

dos ocupantes dos cargos, inclusive de direção das OSS, não poderá 

ultrapassar a qualquer título os vencimentos do cargo de Secretário 

Municipal de Saúde, sendo vedada a cumulação de quaisquer outras 

funções por tais ocupantes; 

 Execução direta ou subcontratação e gestão, em qualquer caso, dos 

serviços acessórios necessários ao funcionamento da unidade de pronto 

atendimento, tais como:  lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 

higienização, segurança desarmada, manejo e destinação de resíduos 

hospitalares, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT), conforme 

estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico, no Contrato de Gestão 

e nos respectivos Anexos; 

 Implementação de processos de Humanização durante todo o período de 

internação, se  pautando nos princípios da inseparabilidade entre a atenção 

e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e 

autonomia e protagonismo dos sujeitos, buscando garantir a universalidade 

do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas dos serviços 

em saúde; 
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 Administração da oferta e gestão de leitos e dos serviços acessórios 

necessários ao funcionamento da unidade de pronto atendimento, hotelaria, 

manutenção predial e de conforto ambiental, engenharia clínica, tecnologia 

da informação, conforme estabelecido no Termo de Referência/Projeto 

Básico, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos; 

 Desenvolvimento conjunto, conforme normas, critérios e diretrizes da 

SMS/SE, de programas e ações de saúde para prevenção e controle de 

enfermidades vinculadas à saúde; 

 Observar as Diretrizes da Resolução da Lei Municipal nº 1.284 de 28 de 

junho de 2018 que dispõe sobre a qualificação de entidades como Instituto 

de Estudos e Pesquisas Humaniza e sua vinculação contratual com o 

Poder Público, Municipal e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o 

melhor funcionamento. 

 O Pronto Atendimento Municipal 24h inova ao oferecer estrutura 

simplificada, com raio-x, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e 

leitos de observação, sendo que boa parte  dos casos são solucionados na própria 

unidade. Tendo como objetivo   diminuir as filas nos hospitais especializados, 

evitando que casos que possam ser resolvidos no pronto atendimento   ou 

unidades básicas de saúde (UBS) sejam encaminhados para as unidades 

hospitalares. Se necessários, ele pode ser encaminhado para um hospital da rede 

de saúde, para realização de procedimento de alta complexidade, como 

Tomografia por exemplo. 

Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são necessárias 

ações de logística e abastecimento específicos, gerenciamento de pessoas, 

faturamento e informações de saúde ao atendimento do público em geral. As 

estruturas físicas e logísticas, bem como os processos,são interligadas de forma 

que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado 

final da prestação do serviço. 

O serviço a ser contratado visa assegurar a prestação de serviços 

assistenciais                         em caráter contínuo e eficiente, objetivando o aumento da capacidade 

de atendimento e a redução da espera para realização de atendimentos, consultas, 

exames e resultados, promovendo, desta forma, maior qualidade no atendimento 
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ao usuário. 

Os serviços de saúde deverão ser prestados na Unidade de Pronto 

Atendimento nos exatos termos da legislação pertinente ao Sistema Único de 

Saúde - SUS, especialmente o disposto na Lei Federal n.9 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e alterações subsequentes; na Portaria n.9 10/GM/MS, de 3 de 

janeiro de 2017, e legislação aplicável, com observância dos princípios veiculados: 

 
 Universalidade de acesso aos serviços de saúde; 

 Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários 

ou seus representantes, responsabilizando-se o Instituto de Estudos e 

Pesquisas Humaniza por cobrança indevida feita por seu empregado ou 

preposta; 

 Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 

menor gravidade; 

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem                adequados aos 

casos demandados  á unidade. 

 Fornecimento gratuito de medicamentos previstos na rede Pública aos 

usuários em atendimento, mediante prescrição do profissional médico 

responsável pelo atendimento em questão; 

 Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

 Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 

sua utilização pelo usuário; 

 Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 

equipamentos de modo adequado e eficaz; 

 Acolher, orientar os pacientes e seus familiares sempre que buscarem 

atendimento no Pronto Atendimento Municipal nas 24 horas; 

 Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, Atenção Domiciliar, SAMU 192, 

unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com 

todos os outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e 

efetivos de referência e contra referência, ordenados pelas Centrais de 
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Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na 

região; 

 Prestar 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; 

 Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à 

Saúde; 

 Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 

192; 

 Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 Horas (vinte e 

quatro) do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos 

facultativos; 

 Manter pacientes em observação, por período de até 24 Horas (vinte e 

quatro), para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

 Encaminhar obrigatoriamente para internação em serviços hospitalares, por 

meio das centrais reguladoras, os pacientes que não tiverem suas queixas 

resolvidas nas 24 horas (vinte e quatro) de observação; 

 Prover atendimento e/ou Referenciamento adequado a um serviço de 

saúde hierarquizado, regulado e integrado à RUE ( Rede de Urgencia e 

Emergencia) a partir da complexidade clínica, cirúrgica e traumática do 

usuário; 

 Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da RUE, 

proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro 

de saúde individual e coletivo; 

 Prestar 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 
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hospitalares de maior complexidade; 

 Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica  

à Saúde; 

 Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 

192; 

 Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 

menor gravidade; 

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 

adequados aos casos demandados à unidade; 

 Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 Horas (vinte e 

quatro) do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos 

facultativos; 

 
 
 

 
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL 
 

No dia 07 de março de 2021, o humaniza assumiu a gestão plena do serviço do Pronto 
Atendimento Municipal, do Municipio de Colina-SP, com isso ocorreram  mudanças na 
equipe multidisciplinar  e de sistema de informazação . Com a informatização do 
prontuario Medico, o instituto tem o  intuito  de uniformizar os atendimentos,  gerarando 
indicadores de produção,  fidedignos , dando emsabamento tecnico a equipe 
multidisciplinar. Com todo esse processo de inplantação e com a chegada da equipe 
nova, gerou duvidas no manuseio do sistema, mesmo com assessoria nas primeiras 
semanas e posteriormente pelo tecnico em informatica que permanece no setor, as 
duvidas no manuseio do sistema permaneceram, havendo necessidade de um tempo 
maior para manuseio e apontamento de indicadores. Com todos esses problemas 
elencados, deixamos de conputar indicadores de gestão, fato que foi corrigido para o mês 
subsequente. A proposta do humaniza é qualificar tanto os recursos humanos, para 
assistencia eletizada, quanto os recursos tecnologicos, gerando assim ferramentas de 
gestão qualificada e coerente com as demandas geradas no dia a dia. Neste relatorio que 
compreende dados coeltados do dia 07 de março de 2021 á 30 de março do mesmo ano, 
apresento além de alguns indicadores produzidos, pontuo tambem, ferramentas criadas 
para facilitar o processo de trabalho, além de garantir assistencia eficaz e segura aos 
usuarios do serviço. Muitos indicadores não forma medidos porem mapeados e corrigidos 
no sistema, como frisei no paragafo acima, o processo de inplantação visa elencar as 
necessidades da equipe multidisciplinar e comunidade, o que leva um  certo tempo, 
lembrando que essas necessidades mapeadas deverão levar em consideração todo um 
fluxo desenhado na implatação do projeto. 
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3.1 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 

 
 
3.1.1 ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS POR CLÍNICA 
 

 

ATENDIMENTO 
REGISTRADOS 

 

CLASSIFICADOS 
 

ATENDIDOS 

2511 2330 2250 

 
TABELA 01-  Nº DE ATENDIMENTOS MÊS. 

 
 
 
 
 

Atendidos na Emergência por C.R., faixa etária. 
 
 
 

 
Classificação 

< 1 
ano 

1 a 
4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
29 

30 a 
39 

40 a 
49 

50 a 
59 

60 a 
69 

70 a 
79 

>= 80 
anos 

s/classificação 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 

s/ classificação  0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 

AMARELO 2 7 4 3 10 22 30 28 21 14 12 16 

AZUL 3 15 7 36 25 190 188 116 115 51 42 6 

VERDE  2 47 32 26 66 234 297 179 153 87 54 14 

VERMELHO  0 1 0 1 0 6 3 6 6 3 5 5 

 
 

TABELA 02-  N. DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS 
 

 
 
 

Observação: No processo inicial de implantação do sistema, houve contratação e 

cadastro desses profissionais, consequentemente treinamento para utilização do sistema, 

atrasando muitas vezes o atendimento.  Para não prejudicar o paciente, tendo em vista 

que o nosso foco é a excelencia no atendimento, a gestão optou por atender com 

qualidade, mesmo perdendo dados no sistema, ou seja, o atendimento aconteceu sem 

perdas para o paciente, tinhamos plena certeza que estavamos agindo corretamente, até 
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porque todo relatorio é comparativo, nos dando embasamento de numeros produzidos no 

meses subsequentes,   todo o processo de treinamento é lento, depende da habilidade e 

destreza de cada colaborador, por isso nem todos os pacientes foram calssificados, 

porem foram atendidos . 

 

NUMEROS DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO 
 

 

CLASSIFICAÇÃO SEXO TOTAL 

AMARELO F 77 

AMARELO M 92 

AZUL F 417 

AZUL M 404 

VERDE F 585 

VERDE M 606 

VERMELHO F 15 

VERMELHO M 22 

 
 
TABELA 03- N. DE ATENDIMENTOS CLASSIFICADOS POR SEXO 
 
 
 
 
 

TEMPO MEDIA DE ESPERA 
 

 

CLASSIFICAÇÃO TEMPO MEDIO 

VERDE 58 MIN 

AMARELO 32 MIN 

AZUL NÃO MEDIDO 

VERMELHO IMEDIATO 

 
TABELA 04- TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO 
 
 
 

Observação:  Ao longo do mês da implantação percebemos que a maioria dos 
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atendimentos eram patologias sensiveis a atenção Basica, o que gera calssificação na cor 

azul, que pelo protocolo de Manchester, protocolo este que norteia toda classificação de 

risco, sendo inclusive o unico  protocolo mais utilizado nas unidades de Saude para 

dimensionar tempo, gravidade e urgencia nos atendimentos. Como a equipe não estava 

treinada a fazer esse direcionamento corretamente, foram atendidos todos com a maior 

brevidade possivel, enquadrando todos como prioritarios, até o total enjamento de todos 

da equipe multidisciplinar. Ressalto que todos os atendiemntos foram realizados, e 

comitantemente, a equipe de informatica juntamente com a gestão  que buscavam por 

soluções para mensuração adequada dos indicadores,sem prejuizos aos atendimentos. 

 

 

 

QUANTIDADE DE PACIENTES INFECTADOS COM O VÍRUS COVID-19 
 

 

SEXO 
QUANTIDADE DE 
PACIENTES 

GERAL 363 

MASCULINO 175 

FEMININO 188 

 
 
TABELA 05- Nº PACIENTES INFECTADOS PELO VIRUS COVID-19. 
 
 
 
 
 

EXAMES DE LABORATORIOS 
 

 

Exame de laboratorio 
 

Quantidade 

ANTI-HCV - (HEPATITE C) 2 

CLORO 1 

EXAME NAO PADRONIZADO 1 

HEPATITE B-IGM ANTI-HBC 2 

DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 1 
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TABELA 06- EXAMES DE LABORATORIO  
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS PADRONIZADOS E SOLICITADOS 
 

DOSAGEM DE CREATININA 4 

DOSAGEM DE GLICOSE 1 

DOSAGEM DE MAGNESIO 1 

DOSAGEM DE POTASSIO 2 

DOSAGEM DE SODIO 2 

DOSAGEM DE UREIA 3 

HEMOGRAMA COMPLETO 54 

DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 1 

ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 44 

DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 1 

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 2 

 

Exame 
 

Quantidade 

EXAME DE IMAGEM NAO PADRONIZADO 1 

RAIO X DE CLAVICULA 3 

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 6 

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA 4 

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS) 1 

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA 1 

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) 3 

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) 11 

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 25 

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO 2 

RADIOGRAFIA DE BRACO 4 

RADIOGRAFIA DE COTOVELO 5 

RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 3 

RADIOGRAFIA DE MAO 2 

RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) 4 

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 3 

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 7 
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TABELA 07- EXAMES DE IMAGENS PADRONIZADOS E SOLICITADOS  
 
 
 
 
Observação: Tendo em vista a logistica do laboratorio  e Raio x, que possuem programa 

proprio de informatização e disponibilização de resultados de exames, o programa buscou 

elencar as categorias mais solicitadas. Além de ser um servidor que atende toda a 

logistica hospitalar, tem um CNES proprio que difere do CNES do Pronto Atendimento, 

ficando inviavel computar toda produção gerada por ele, sendo que, o sistema computa 

todo resultado que é liberado, não apenas do CNES  que esta sob a gestão do 

HUMANIZA. Porém a gestão busca a resolução imediata da computação desses 

indicadores, tendo em vista que para adequar ou manter um trabalho de excelencia é 

necessario mapear todo e qualquer processo de trabalho, isso dá a gestão noção de 

gastos, logistica, e vulnerabilidades dos processos de trabalho.

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL 1 

RADIOGRAFIA DE BACIA 1 

RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 2 

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 5 

RADIOGRAFIA DE PERNA 3 
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RELAÇÃO DE CID MAIS ATENDIDO 
 

 
 

 
CID 

 

 
Tot
al 

Sexo Faixa 
Etária 

 
F 

 
M 

0 
a 1 

1 

a 
2 

2 

a 
3 

3 

a 
4 

4 

a 
5 

5 

a 
6 

6 

a 
12 

12 

a 
15 

15 

a 
21 

21 a 
25 

25 a 
30 

30 

a 
35 

35 a 
40 

40 a 
45 

45 a 
50 

50 a 
55 

 
55/60 

 
60/65 

 
65/99 

< 

9

9 

Z00
0 

267 81 186 2 0 0 1 2 0 1 4 17 35 33 39 33 15 17 10 31 8 19 0 

J11
1 

242 13
7 

105 0 0 2 0 0 2 3 2 28 23 40 33 22 17 17 22 13 5 13 0 

R51 56 39 17 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 8 10 9 3 3 2 3 1 2 0 

I10 50 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 6 5 3 2 1 3 20 0 

Z01
8 

41 25 16 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 4 3 7 6 3 2 1 1 1 0 

Z48
0 

40 17 23 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 2 0 2 5 2 1 1 3 16 0 

M54
5 

39 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 3 2 6 3 3 3 2 3 0 

N39
0 

39 26 13 0 0 1 2 1 0 0 1 6 2 4 4 5 2 2 2 4 1 2 0 

Z29
0 

38 23 15 0 0 0 0 0 0 3 1 6 4 4 2 3 6 1 4 2 0 2 0 

R11 37 17 20 1 0 2 1 0 1 0 6 12 3 2 1 1 3 0 1 1 1 1 0 

M79
1 

35 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 8 3 3 4 2 0 2 0 

Z53
2 

32 15 17 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 3 5 6 2 3 2 2 0 1 0 

Z76
0 

30 18 12 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 3 1 3 8 2 5 0 

F41
1 

29 17 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 2 4 3 3 1 2 0 3 0 

R10
1 

26 14 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4 4 1 3 3 0 3 1 0 

R10
2 

24 20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 6 2 1 0 0 2 0 0 0 

J03
9 

22 13 9 1 2 1 3 0 3 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 

E10
9 

19 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 

T78
4 

19 14 5 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 1 0 1 1 3 2 1 0 0 

Z20
9 

19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 4 4 0 2 0 0 1 0 

A09 17 9 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 

R10
4 

16 11 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 0 1 2 2 0 0 0 1 0 

K59
1 

15 11 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 3 1 0 1 0 0 1 1 0 

R07
4 

15 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 3 3 0 2 0 

R42 15 6 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 2 2 3 0 

Z02
9 

15 7 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 0 0 2 1 0 2 0 
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M79
6 

14 5 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 4 0 

R53 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 2 0 1 2 0 

R10
3 

13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 2 0 

Z00
1 

11 8 3 1 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H83
0 

10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 2 0 

M54
4 

10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 

Z01
3 

10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 4 0 

 
 
 
 

TABELA 08- CID MAIS ATENDIDO 
 
 
 
 
 

 
ATENDIMENTOS NO ISOLAMENTO  

 
 

INDICADOR  N. MÊS 

INTERNAÇÕES  52 

TRANSFERENCIAS 07 

OBITOS 03 

ALTAS  42 

 
TABELA 09- ATENDIMENTOS NO ISOLAMENTO 
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4 ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO REFORMULADOS OU ADAPTADOS 
PARA ACOLHER E DIRECIONAR OS MUNICIPES 
 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS 
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4.2 CRIAÇÃO DO DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAL DA 
FARMACIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

4.3 GUARDA DE ROUPAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.4 DEPOSITO DOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 
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4.5 INTENSIFICAÇÃO DA LIMPEZA NOS SETORES 
 
 
 

 

 
 
 

Limpeza terminal compreende: 

Paredes, mobiliários, e ventiladores, janelas, 

pisos. 

 
 
4.6 ESCALA DE ATRIBUIÇÃO PARA LIMPEZA TERMINAL 

 
 

SETOR DIA PLANTÃO 

Sala de curativo Segunda 
feira 

Diurno 

Sala de urgência Segunda 

feira 

Diurno 

Sala de medicação Terça feira Diurno 

Repouso feminino Terça feira Diurno 

Repouso masculino Quarta feira Diurno 

Consultório medico 1,2 Quarta feira Diurno 

Cecov 

Sala de observação, sala de 

medicação 

Quinta feira Noturno 

Consultório medico Sexta Feira Noturno 

Sala de triagem Sábado Noturno 
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 Os banheiros do PAM e CECOV devem ser lavados nos 

seguintes horários: Manhã, no período da Tarde, e no período 

noturno. 

 Limpeza Recorrente dos demais espaços. 

 
Horario do recolhimento do lixo 

 

 

 
 
 
 
 

Diurno 10h00min 17h00min 

Noturno 22h00min 05h00min 
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Observação: Alem da introdução da escala de trabalho foi necessario introzudir 

instrumento normativo acima para nortear as colaboradoras do processo de limpeza. O 

chek list, além de dar embasamento para gestão na tomada de decisões, tambem 

norteiam a equipe quais as prioridades a serem seguidas na passagem de plantão, 

dando a oportunidade da equipe mapear faltas, carencias do processo de trabalho.  

 
 
 
 
5- RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 10- RECURSOS HUMANOS  
 
 
 
 
 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

TECNICO DE INFORMATICA 1 

ASSISTENTE SOCIAL 1 

RECEPCIONISTA 6 

COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2 

CORDENADORA ADMINISTRATIVO 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 24 

ENFERMEIRO 10 

FARMACEUTICO 5 

HIGIENE E LIMPEZA 6 

CONTROLADORES DE ACESSO 4 

BIOMEDICOS 3 

TECNICOS DE RADIOLOGIA 4 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
  

1 ALINE FERREIRA CARNEIRO   99267-2741 HUMANIZA 

2 ANA PAULA RODRIGUES JERONIMO FERREIRA   99247-8694 HUMANIZA 

3 DAIELLE HENRIQUE DE SOUZA   98102-3830 HUMANIZA 

4 GABRIEL POLISELLI SILVA     HUMANIZA 

5 ANDREZA MARIA PEREIRA     HUMANIZA 

6 JULIANA CRISTINA   99208-1368 HUMANIZA 

7 MARIA ROSENILDA DE SOUZA L. SILVA     HUMANIZA 

8 VANESSA FRANCISCO   98189-7919 HUMANIZA 

9 JOÃO LUCAS CANDIDO MALPIQUE     HUMANIZA 

10 ANDREIA COELHO MACHADO MATARELI JABORANDI 99135-3456 HUMANIZA 

11 DERLIANE PEREIRA DE PAULA SOUZA     HUMANIZA 

12 ELISANGELA DE OLIVEIRA JABORANDI 99172-9960 HUMANIZA 

13 DÉBORA CRISTINA MACIEL ALEXANDRE COLINA 98819-6292 HUMANIZA 

14 CINTIA CRISTINA ALBINO     HUMANIZA 

15 RONALDO RODRIGUES BESSA BARRETOS 98158-0849 HUMANIZA 

16 DENISE      HUMANIZA 

17 LUCIA HELENA MORAES COLINA 99110-4099 HUMANIZA 

18 MARILEI - INDIC. JHONATAN   99199-3365 HUMANIZA 

19 CASSIA REGINA CACHOLA 
TERRA 
ROXA  

16-98844-
8535 

HUMANIZA 

20 MARCELA ELIAS DE CASTRO COLINA 99202-6113 HUMANIZA 

21 WESLEY DA SILVA BRITO COLINA 99244-8938 HUMANIZA 

22 CLAUDIA APARECIDA MARTINS     HUMANIZA 

23 SUELEN PEREIRA CRISTINA DOS SANTOS      HUMANIZA 

24 ROSILENE ARAUJO C DELMONDES     HUMANIZA 

25 MARIA EDUARDA GOBETTI     HUMANIZA 

BIOMÉDICO 

  

1 JOSÉ VITOR RIBEIRO JORDÃO BIRIGUI 
18-99631-
4542 HUMANIZA 

2 MARIANA  NOGUEIRA MARTINS COLINA 99611-1025 HUMANIZA 

3 ANA LETICIA SILVEIRA UBERABA 
34-98403-
9492 HUMANIZA 

FARMACÊUTICO 

  
1 FLAVIA ZANOLLI FREITAS     HUMANIZA 

2 RODOLFO  TOGA MODESTO COLINA 99101-0580 HUMANIZA 

3 VANESSA CRISTINA DIAS CANTELI BIRIGUI 
18-98177-
4936 HUMANIZA 

4 ROSIMEIRE BARRETOS 98122-7704 PREFEITURA 

5 TATIANA ALVES COLINA 99175-0638 PREFEITURA 
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RECEPÇÃO 
  

1 JANETE LIMA BAGIO     PREFEITURA 

2 DEBORA ALVES DA SILVA     PREFEITURA 

3 VANIA PEREIRA     PREFEITURA 

4 MARIA DE L. SANTOS     PREFEITURA 

5 PATRICIA GERALDO LAHAN DE LIMA     PREFEITURA 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
  

1 WILLIAM BARBARESCO COLINA 99118-0259 HUMANIZA 

2 ELIELZA PABLINE MARANO COLINA 99204-6613 HUMANIZA 

3 ANA CARLA VIANA RODRIGUES BARRETOS 98134-5236 HUMANIZA 

4 WILLIAN CLEBER DE SOUZA UILIAN   99236-2009 HUMANIZA 

ENFERMEIROS 
  

1 SUZIMEIRE LUZ MIDORIKAWA     PREFEITURA  

2 RENATA CANDIDO MARTINS GOMES     HUMANIZA 

3 RENAN LOPES GONÇALVES NOGUEIRA     PREFEITURA 

4 ARIANE HELENA DOS  SANTOS     HUMANIZA 

5 JHONATAN RAMOS COSTA     HUMANIZA 

6 TAINÁ EVELEN DA SILVA     HUMANIZA 

7 GIOVANNA CAROLINA MATIAZZI     HUMANIZA 

8 AILTON CRISPIM     HUMANIZA 

9 LUANA VITÓRIA DA SILVA     HUMANIZA 

10 FERNANDA CAVALCANTI HERNANDES     HUMANIZA 

11         

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
          

1 RAMON ALBERTO RODRIGUES NAZARIO COLINA 992267245 HUMANIZA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
1 ADRIANA ANDRADE DE QUEIROZ       

2 JESSICA BASILIO NASCIMENTO       

3 MÁRCIA REGINA SIMÃO       

4 MEIRE CRISTINA MACHADO       

5 ROSA DE OLIVEIRA MARTINS       

6 JOSINA GERMANO DA SILVA        

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
          

1 RAMIRO AUGUSTO DOS REIS COLINA 99260-8986 HUMANIZA 

ASSISTENTE SOCIAL 
          

1 MARCOS DE FREITAS PAIVA CAJOBI 99146-6339 HUMANIZA 
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CONTROLADOR DE ACESSO 

1 ALEXSANDER IGNÁCIO DA SILVA       

2 MICHELE SARAGOSA TERRIBAS       

3 SANDRO MARCOS MAGALHÃES       

4 OMAR AHMAD JIRARDI RAJAB       

COORDENADORA ADMINISTRATIVA 
          

1 SANDRA MARQUES DE SOUZA MOREIRA     HUMANIZA 
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6-  ACOLHIMENTO SERVIÇO SOCIAL 
 

           O Pronto Atendimento Municipal Dr Manoel Palomino Fernandes , localizada 

no municipio de Colina- SP, está para atender e compor a Rede Estadual de 

Assistência de Saúde, em Urgência e Emergência, interagindo com o compromisso 

nos preceitos e fundamentos do SUS –Sistema Único de Saúde. Está atendendo a 

demanda dos serviços de forma extruturada e coesa, visando levantar as 

demandas sociais da comunidade, procurando sana-las de forma que atenda as 

necessiadades dos usúarios. 

Nesta unidade, observa-se, mediante os dados e informações, a satisfação 

nos atendimentos realizados, sem distinção. Dando-lhes os destinos e 

preconizando desde o ingresso de pacientes no acolhimento e posteriormente 

classificados em grau de risco aqui identificados por cores. Porém mapaeamos 

algumas carencias da comunidade que será trabalhado ao longo do projeto. 

Durante o mês de março, inicio do projeto no municipio de Colina-SP, foram 

atendidos 07 pacientes com demandas sociais no Pronto Atendimento entre 

internações e acolhimento, sendo que um deles foi gerado encaminhamento para 

clinica de recepureção em Barretos/SP, 01 para internação pisiquiatrica também 

para o municipio de Barretos e 05 atendimentos direcionando o paciente para 

especialidades do municipio de Colina. Além dos encaminhamentos acima listados, 

esta sendo realizado um acolhimento as familias dos pacientes, que estão 

hospitalizados no isolamento para COVID19. Esse atendimento visa passar 

informações coerentes e precisas sobre o processo saúde doença do paciente, 

além de mapear as carencias sociais daquela familia.  

No setor isolamento a presença do assistente social, foi de extrema 

importancia, a interação entre familiar e paciente se deu a todo tempo por 

intermedio desse profissional, sem contar que todo agendamento externo de 

exames como tomografia computadorizada foi dimensionado para o assistente 

social. O serviço social consiste em desenvolver ações que comtemplem a alta 

qualificada, encaminhar pacientes para rede de serviços. Contatos telefônicos 

que tem como objetivo esclarecer, encaminhar, informar e localizar familiares. 

Realizando ainda visitas aos leitos de Observação Pediátrica, Adulta e 

Atendimento/Acolhimento aos pacientes que buscam o serviço.. Ligação Pós 
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Transferência um instrumental realizado pelo Serviço Social com os pacientes 

que estiveram em observação na unidade, com o objetivo de realizar um 

acompanhamento após transferência. Estendendo-se ainda pelo Serviço Social, 

atendimento a Sala de espera, que tem como objetivo orientar/informar aos 

usuários sobre seus direitos e deveres e atendimento/normas da unidade. São 

acompanhados os registros de atendimentos dos casos de acidentes de trabalho, 

assim como prestado orientações necessárias e os devidos encaminhamentos, 

atendimentos. 

E para assegurar a satisfação, saber como medir a qualidade do 

atendimento ao paciente é essencial e de fundamental importância a pesquisas de 

satisfação para o serviço, ela tem o objetivo de medir as carencias sociais, e todo o 

atendimento oferecido pela equipe multidisciplinar.
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6.1 MODELO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO A SER IMPLANTADO 
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6.2 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIAL: VISÃO SOCIAL 
 
 

 
OBJETIVO 

 
 

 Mapear as carências e demandas sócias existente na instituição. 

 

CARACTERÍSTICA DA INSTITUIÇÃO 

 
 

 A instituição compreende 03 espaços de atuação, que são eles: 

 

 CECOV- Centro de Enfrentamento ao Coronavirus. 

 

 Isolamento- Atendimento aos pacientes com suspeita ou 

confirmados, que apresentam complicações a covid-19. 

 
 PAM- Pronto Atendimento Municipal 

 
6.3 MAPEAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 

 
 

A instituição não tinha o serviço implantado de forma interna, sendo assim 

os atendimentos eram direcionados para os profissionais do município de acordo 

com a prioridade. Como o PAM ainda não tinha o Serviço Social implantado, as 

demandas que surgiam eram encaminhadas para a assistência social do 

Município, tendo como grande problema a falta de feedback para a equipe 

multidisciplinar do Pronto Atendimento. Esta falta de comunicação não existente 

em reunião de rede dificultava o acompanhamento integral do paciente, resolvendo 

o problema momentaneamente. 
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6.4 CARÊNCIAS SOCIAIS MAPEADAS DURANTE OS ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 

 
 Vulnerabilidade Social: A fragilidade do paciente diante dos problemas 

sociais tais como, desemprego, falta de subsídios para aporte familiar, falta 

de cultura letrada impedindo a sua inserção no mercado de trabalho e alta 

demanda de carência gerando problemas de saúde, tanto físicos como 

psicológicos. 

 Carência Familiar: a falta de apoio familiar é imensurável, a grande 

dificuldade encontrada é fazer com que a família desse paciente, 

desenvolva o espirito de responsabilidade e assuma de fato os problemas 

de saúde trazidos pelo paciente junto à equipe Multidisciplinar. Observando 

em muitos casos, um descaso com o paciente, essa falta de laços familiares 

faz com que o trabalho da equipe multidisciplinar não surja o efeito 

necessário e preciso para condução adequada do caso. 

 Dependência Química: Um dos grandes problemas sociais, é a dependência 

de álcool e drogas, e infelizmente um gargalo nos prontos Atendimentos é a 

procura excessiva por medicamentos controlados. O paciente se apega a 

esse recurso como sendo a única solução para os problemas que ele elenca. 

 Transtornos psicológicos: um alto índice de usuários do sistema com 

transtornos psicológicos, principalmente na situação de pandemia da covid-

19. Observa-se um crescente número de pessoas com Depressão, 

Síndrome do Pânico. A pandemia       gerou uma demanda alta nos 

atendimentos, devido à perda do trabalho, o confinamento e principalmente 

a perda de entes queridos. 

 Falta de acesso aos atendimentos básicos: Durante a pandemia, alguns serviços 

foram suspensos, e outros estão atendendo em caso de urgência. Nota-se uma 

dificuldade desses usuários na compreensão desse fluxograma de atendimento por 

conta da covid-19, além da falta de cultura letrada, para compreender os seus 

direitos sociais relacionados ao acesso ao sistema de saúde. Também uma 

carência na procura por atendimento básico gerando angustia e irritação quando 

não são atendido de maneira adequada. 
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6.5 PLANO DE AÇÃO 

 
 Apoio à equipe multidisciplinar 

 Participação ativa junto com a equipe multiprofissional buscando 

evidenciar as demandas sociais. 

 Notificação de casos que necessitam de acompanhamento social. 

 Encaminhar aos órgãos competentes. 

 Acompanhamento dos casos até o encerramento do processo. 

 Orientar o usuário sobre os direitos sociais e de cidadania: 

 Buscar junto da rede referenciada atendimento integral ao paciente; 

 Realizar encaminhamentos para a rede sócioassistencial 

 Localizar familiares, responsáveis ou rede de apoio dos pacientes que 

chegam ou permanecem no Pronto Atendimento desacompanhado com 

demandas Sociais. 

 Atender pacientes, familiares e acompanhantes, com demandas sociais. 

 Avaliar o tempo de espera para atendimento do Usuário 

 Manter contato constante com os usuários do sistema em relação ao tempo de 
espera 

 Comunicar aos usuários todos os protocolos de atendimento. 
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 Integração entre o Pronto atendimento e as UBS do município 

 Proporcionar uma maior agilidade nos atendimentos, para que somente os casos 

de urgência sejam designados para o Pronto Atendimento. 

 Disponibilização de material de mídia impressa para a avaliação de 

pesquisa de satisfação 

 Disponibilização de instrumento em local especifica com intuito 

de avaliar o atendimento da equipe multidisciplinar. 

 Realizar feedback para a equipe multidisciplinar, exaltando os pontos 

positivos e negativos, buscando aprimorar o atendimento ofertado. 
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6.6 INSTRUMENTO NORTEADOR PARA A COMUNIDADE 
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OBJETIVO 

CAMPO DE ATUAÇÃO 

DEFINIÇÃO 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 
 
 

 

 

 Direcionar a execução dos atendimentos sociais 

 Apoiar a equipe Multidisciplinar na tomada de decisões nos casos sociais 

 Acolher e dar seguimento nos casos sociais que buscam ajuda no pronto 

atendimento municipal 

 

 

 

 
Pronto atendimento Municipal 
Cecov 
Isolamento  
Atuar nesses espaços atendendo as demandas sociais 

 
 

 

“(...) a 8ª Conferência Nacional de Saúde concebeu a saúde como "direito de todos 

e dever do Estado" e ampliou a compreensão da relação saúde/doença como 

decorrência das condições de vida e trabalho, bem como do acesso igualitário de 

todos aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde,colocando como 

uma das questões fundamentais a integralidade da atenção à saúde e a participação 

social (...)”. (Resolução Nº 218/97, do Conselho Nacional de Saúde) 

 
 
 
 

NORMAS E ROTINAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 
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As atribuições e competências profissionais do Assistente Social são 

regulamentadas pela Lei nº 8.662/93, sendo o seu exercício profissional regido pelo 

Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução do Conselho 

Federal de Serviço Social, CFESS nº 273/93 de 13 de março de 1993) Da mesma 

forma, seu trabalho fundamenta-se no profundo conhecimento das diversas 

legislações, das três esferas governamentais, que garantem proteção e asseguram 

os direitos civis, políticos e sociais do cidadão. 

 

 

 
 
 

 
 

 Os atendimentos sociais serão realizados em conjunto com a  Multidiciplinar, 

levando sempre em consideração as situações sociais que surgiram  ao longo do 

dia. Deste modo, caberá ao Assistente Social: 

 Receber da equipe multidisciplinar todas as informações  sociais pertinentes 

do caso em especifico; 

 Receber o boletim Medico e comunicar todas os  familires  via telefone; 

 Receber os familiares  pessoalmente e sanar suas duvidas mais pertinentes; 

 Acolhimento social dos pacientes; 

 
Visitas/ atendimentos  

 

 As visitas/atendimentos junto ao paciente no leito propiciam ao Assistente 

Social identificar as condições socio econômicas dos pacientes e de seus 

familiares, bem como as possíveis demandas de intervenção do Serviço 

Social. 

 Realizar visitas nos leitos,  

 orientações/ encaminhamentos para garantia de recursos e serviços 

assistenciais ; 

 Orientação social aos pacientes, familiares, responsáveis e acompanhantes, 

PROCEDIMENTOS 
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sobre a rotina da unidade; 

 Identificar casos sociais que necessitem de intervenção 

interdisciplinar/multiprofissional. 

 
 
NOS CASOS DE NECESSIDADE DE ABRIGAMENTO: 

 

 Busca ativa por familiares e/ou responsáveis, no caso de pacientes sem 
acompnahantes.  

 Notificar a rede sobre o desejo de abrigamento do paciente, e fazer todas as 
orientações cabiveis. 

 
TRANSFERÊNCIAS/ REMOÇÕES DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR 

A busca por leitos na rede de referência hospitalar para pacientes 

Caracteriza-se por ação direcionada ao médico regulador, porém quando envolve 

situações de vulnerabilidade social cabe ao assistente social intervir junto com a 

equipe medica, se houver necessidade acompanhar esse paciente até o serviço 

que esta sendo regulado. 

 

ATENDIMENTOS A ACOMPANHANTES E FAMILIARES 
 

 Viabilizar o acesso dos familiares e/ou responsáveis, aos pacientes que estão em 

observação ou internados, sempre que possível. 

 Nos casos de  atendimentos a idosos, crianças, adolescentes e pessoas com 

necessidades especiais, faz-se necessário orientá-los sobre os direitos 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), Lei 

10.048/00. 

 

REFERENCIAMENTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU 
EXAMES 

Nos casos em que os usuários são encaminhados pelos os médicos ou 

apresentarem- se como demanda espontânea para o Serviço Social, para que este 

preste orientações acerca da rede de referência deve-se: 

 Certificar o médico solicitante encaminhou o usuário para atendimento 
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ambulatorial emitindo a Guia de Referência especificando a especialidade; 

 Orientar sobre a rede de referência que dispõe a especialidade solicitada, 

informando endereço, horário de atendimento e forma de acesso ao serviço; 

 Preencher, adequadamente, o campo de destino/referência; 

 Certificar se o usuário realiza acompanhamento ambulatorial em unidade 

da rede de referência, visando possibilitar um atendimento integral na 

unidade de origem. 

ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

 Deverá o Assistente Social garantir e orientar os acompanhamentos 

ambulatoriais, visando à promoção da saúde; 

 Garantir a permanência na unidade de um dos pais ou responsáveis (art.12, 

ECA); Atendimento a vítimas de violência doméstica e intrafamiliar, seja 

física, psicológica e/ou sexual; 

 Intervenção nos casos de criança e adolescentes desacompanhados de pais 

e/ou responsáveis; Contato com os familiares solicitando a presença  na unidade; 

 Atendimento social à criança/ colhendo a história e percebendo as possíveis 
situações que o levaram a procurar o serviço de saúde desacompanhados; 

 Atendimento ao familiar/responsável; 

 Verificado alguma forma de negligência ou suspeita dela, encaminhar ao Conselho 
Tutelar; 

 Após a percepção das demandas dos usuários, encaminhar para as 
instituições que façam parte da Rede de Referência. 

 

 Orientação social quantos aos direitos da criança/adolescente; 

 Sensibilização quanto à necessidade de portar o documento da criança tendo em 

vista  a  proteção e garantia de direito dos mesmos. 
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ATENDIMENTOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE MAUS-TRATOS 
 

“Define-se o abuso ou maus-tratos pela existência de um sujeito em condições 

superiores (idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade) que 

comete um dano físico, psicológico ou sexual, contrariamente àvontade da vítima 

ou por consentimento obtido a partir da indução ou sedução enganosa.” 

(Deslandes, 1994) 

Os casos de violência perpetrados contra de crianças e adolescentes, requer 

do profissional atendimento acolhedor, humanizado, voltado para uma 

intervenção Inter profissional que vise: 

Atendimento médico prioritário, primazia no atendimento (art. 4º, Parag. Único, 

ECA); Quando acompanhados de seus familiares ou responsáveis, estender todo 

acolhimento e intervenção aos mesmos; 

Quando desacompanhados, realizar busca ativa por familiares e/ou 

responsáveis orientando sobre a necessidade de comparecimento, portando 

documentação da criança/adolescente (certidão de nascimentoou carteira de 

identidade), e documento de identidade, CHN ou Carteira de Trabalho do familiar ou 

responsável. 

Nos casos em que não for possível contato/localização do familiar ou responsável, 

necessita-se acionar o Conselho Tutelar da circunscrição; As demandas sociais 

apresentadas pela criança/ adolescente devem ser identificadas independentemente da 

situação de violência apresentada; 

Orientar ao familiar e/ou responsável sobre a importância de acompanhamento 

multiprofissional, em instituições especializadas no atendimento a criança/adolescentes 

vítimas de violência, assim como encaminhá-los para tais instituições; 

Orientar familiar ou responsável bem como a criança/adolescente, sobre os 

procedimentos e encaminhamentos pertinentes à situação de violência 

apresentada. 

 

 

ATENDIMENTOS A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 
“Entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 
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baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.  

As mulheres vítimas de violência merecem atendimento acolhedor e 

humanizado, demandando orientações referentes aos direitos assegurados na Lei 

11.340/06 – Lei Maria da Penha, tais como: 

 Formalização da notificação do crime em Delegacia Especializada de  

Atendimento à Mulher; 

 Notificação, através da ficha de notificação - Sistema de Informação de 

Agravos  de  Notificação – SINAN/MS; 

 Encaminhamento a órgãos de atendimento psicossocial 

especializadosno acolhimento integral às mulheres vítimas de 

violência; 

 
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

A mulher que sofre violência sexual necessita de receber toda profilaxia, 

priorizada pela “Norma Técnica Promoção e Prevenção dos Agravos resultantes da 

Violência Sexual contra mulheres e adolescentes” do Ministério da Saúde, até 72 

horas depois da violência. Ultrapassada às 72 horas, as chances da mulher vítima 

de violência sexual conseguir proteger-se contra doenças sexualmente 

transmissíveis, inclusive o HIV/AIDS gravidez indesejada diminuem. 

 Encaminhar asvítimas de Violência sexual para os Hospitais 

Referenciados ou          Unidades de Saúde competentes para o atendimento. 

ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

“O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito 

social, nos termos desta lei e da legislação vigente”. (Lei 10.741/03). 

 Identificar e orientar o familiar responsavel e/ou cuidador; 
 

 Orientar e encaminhar a centros de atendimento especializados 

sempre que necessário; 
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 Orientar acompanhamento ambulatorial sistemático visando à promoção da 

saúde.  

 

 Atendimento aos idosos, vítimas de violência doméstica e intrafamiliar,seja 

física, psicológica e/ou sexual, pautados na proteção garantida pelo 

Estatuto do Idoso; 

 Orientar os direitos garantidos na Política Nacional do Idoso; 
 

 Orientar os direitos garantidos na Política Nacional do Idoso, como por exemplo, 

o direito à acompanhante; 

 Assistência à pessoa idosa com necessidades especiais, identificando o 

tipo de necessidade e encaminhando o usuário ao serviço de referência; 

Garantir primazia na assistência a pessoa idosa com necessidades 

especiais; 

 Intervenção para localização e contato de familiar ou responsável sempre 

que o idoso estiver desacompanhado; 

SAÚDE MENTAL 

 

O pressuposto básico de atenção à pessoa com sofrimento mental 

assegura- se na Lei 10.216/01, elaborada pelo movimento de luta 

antimanicomial e “incorporada” pelo deputado Paulo Delgado, que visa 

estabelecer a defesa dos direitos do sofredor mental, principalmente, a 

inviabilidade de construção dos manicômios e a implantação dos serviços 

substitutivos na comunidade. 

 
 O acolhimento a pessoa acometida de sofrimento mental deverá ocorrer tão 

logo possível, verificando se usuário é acompanhado por algum serviço de 

saúde mental, como: CAPS, Hospital Dia, ambulatório ou Posto de Saúde, 

visando manter a continuidade do atendimento; 

 Realizar atendimento social com família e/ou responsável a fim de 

referenciar rede de referência, para início e/ou retorno do acompanhamento 

na área de saúde mental; 

 Referenciar a pessoa acometida de sofrimento mental, que não estejam 
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vinculadas a nenhum serviço específico, a unidade de referência mais 

próxima de sua residência; 

 Em casos de pacientes desacompanhando, realizar busca ativa por família 

e/ou responsável. Caso necessário, solicitar apoio junto a Delegacia da 

circunscrição visando busca por telefones, endereços e busca a 

desaparecido; 

 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

 
 Realizar entrevista social com o usuário possibilitando que o mesmo possa 

manifestar ou não a vontade de se inserir nas diferentes formas de 

tratamentos hoje oferecidos aos dependentes químicos; 

 Realizar entrevista com a família do usuário, caso esteja acompanhado, 

incentivando-a a tornar-se partícipe do processo de promoção, proteção e 

recuperação da saúde; Orientar o usuário quanto ao acesso às instituições 

de apoio à dependentes químicos e seus familiares. 

 

 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Realizar entrevista social com o usuário com o intuito de obter dados que 

possam nortear a localização de um possível familiar.  

Em virtude do exposto, NÃO cabe ao Assistente Social a comunicação do 

óbito, haja visto não ser profissional habilitado na área das ciências médicas. 

Da mesma forma, não intervém na parte burocrática deste processo, 

especialmente no que tange ao preenchimento da Declaração de Óbito já 

que, “O preenchimento dos dados constantes na declaração de óbito é 

da responsabilidade do médico que a atestou”. (Art. 1º, RESOLUÇÃO 

CFM Nº1.601/00) 
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7 TREINAMENTOS 
 
 

A IMPORTANCIA DO USO DE MASCARAS E EPI NA PANDEMIA 
 

Durante a implatação do projeto gestão plena, foi evidenciado uma falha no 

uso adequado dos EPIs, foi contratado Tecnico de Segurança do trabalho para 

fazer essa abordagem e orientar individualmente e em grupo cada membro da 

equipe multidisciplinar. Nesse momento de pandemia é necessario oferecer 

suporte para os profissionais desempenharem sua função. Sem contar que quando 

fala em trabalho de excelencia é necessario investir em processos de trabalhos 

seguros e eficientes. 
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7.1 LAVAGEM DE MÃOS 

Atrelado ao treinamento do tecnico de segurança, foi solitado ao 

responsavel pela educação continuada um treinamento que abordasse a 

segurança do colaborador e usuario. Sabemos que a Covid-19 é altamente 

contagiosa pelo contato e a lavagem de mãos é fator promordial para evitar a 

propagação de virus no local de trabalho, evitando a infecçao cruzada. 
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Anexos  
Cronograma anual de Educação Continuada 

CONTEUDO ABORDAGEM MÊS PROFISSIONAL  

 
 

Lavagem de Mãos 

 Tecnica correta 

 Infecção cruzada 

 Tipos de infecçao por 
contato 

03/21           EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

 
 
 

Coleta de Material para 
Laboratorio 

 Tecnica Correta 

 Material Adequado 

 Quantidade de material 
adequado 

 Exposição de folder 
explicativo nos setores 

 

04/21 EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

 
 

Segregação de residuos 

 Tipos de lixo produzido na 
unidade hospitalar 

 Beneficios da separação 
correta 

 Identificação das lixeiras 
de acordo com a 

classificação 

 Elaboração de folder 
explicativo para expor nos 

setores 
 

05/21          EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

 
Limpeza/ desinfecção  e 

separação de materias 
para CME 

 Tecnica Correta 

 Produtos adequados 

 EPI adequado 

 Tempo de imersão e 
fricção 

 Preparo e Troca das 
soluções 

 Acondicionamento Correto 

06/21           EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

Glicemia  
 

 Ccapilar e administração de 
medicamento IM 

 Tecnica Correta 

 Conceituar tecnica 
asseptica e septica 

 Rodizio dos locais de 
aplicação 

  

07/21      EQUIPE DE E.  
CONTINUADA 

Punção  
Pun venosa e Administração de 

medicamentos EV 

 Tecnica Correta 

 Locais de punção 

 Identificação do local da 
punção contendo: Data, 

hora, tipo/ calibre do 
cateter, e profissional que 

realizou a tecnica. 

 Relembrar tecnica 
asseptica e septica. 

08/21           EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 



 

 
 
 

Com a inplantação no mês de março foi necessario realizar mapeamento da equipe e 

levantamento das demandas, para isso foi iniciado um ciclo de conversas com a 

comunidade  e equipe multidisciplinar. Uma das necessiaddes foi a elaboração de 

Protocolos Opercionais Padrão, além de uniformizar o trabalho, eles dão  embasamento 

teorico para o colaborador no desenvolvimento das praticas assistencias. Evidenciamos 

tambem a necessiadade de treinamento especifco para rever os protocolos e elencar 

nesses treinamentos as necesiadades reais, tendo em vista que existe aprimoramentos da 

tecnicas e rotatividade da equipe, por isso se fez necessario elboração de cronograma 

anual de educação continuada. 

 

     
 

 

 

 
Curativos 

 Conceituar tecnicas de 
curativos como: Limpos e 

Contaminados 

 EPI 

 Identificação contendo: 
Data, horario e profissional 

 

09/21           EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

 
 

       Aspiração de vias Aereas 

 Tecnica correta 

 Material adequado 

 EPI 

 Responsabilidades na 
execução da tecnica 

 Complicações 

10/21         EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

Manejo do  paciente 
Traqueostomizado 

 Tecnica correta 

 EPI 

 Material 
 

11/21         EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 

reRRReavaliar o calendario  Dar enfase em alguma tecnica 
que não  esta alinhada 

 

12/21           EQUIPE DE E. 
CONTINUADA 
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PROTOCOLOS  

                                      

TÉCNICA  

1. Lavar as mãos; 
2. Verificar a data de validade da esterilização e integridade do pacote; 
3. Colocar o material estéril antes de abri-lo em local limpo e seco; 
4. Segurar o pacote com mão dominante, abrir distalmente para fora a primeira 
dobra, mantendo-o afastado do seu corpo (Campo cirúrgico); 
5. Desdobrar um lado, depois o outro e, por último, desdobrar a ponta proximal 
(Campo cirúrgico); 
6. Segurar firmemente o invólucro descartável, puxar pelas pontas e abrir 
cuidadosamente, sem tocar o material (Grau cirúrgico); 
7. Colocar o material em um campo estéril ou oferecer a alguém paramentado; 
8. Não cruzar o campo quando exposto. 
OBSERVAÇÃO 

 Não conversar, tossir ou espirrar sobre o material estéril (uso de máscara 
descartável, gorro e óculos);  

 Manter as mãos para trás, pois diminui a possibilidade de esbarrar ou encostar 
acidentalmente no material estéril;  

 Deixar o material exposto o mínimo de tempo possível;  

 Não tendo necessidade de usar as duas mãos, uma deve ficar para trás;  

 Quaisquer dúvidas sobre as condições de esterilização do material, desprezá-lo;  

 Qualquer material, uma vez retirado do invólucro estéril e não utilizado, deverá ser 
novamente esterilizado para novo uso;  

 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  

POP  nº. 
01 

  
Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

MANUSEIO DE MATERIAL ESTÉRIL 

INTRODUÇÃO 

O cuidado com o manuseio do material estéril baseia-se na premissa de que uma vez 
os equipamentos e áreas estejam livres de microorganismos, eles podem 
permanecer assim caso não haja a contaminação. Portanto os profissionais devem 
seguir alguns princípios ao manipular os referidos materiais de forma que diminua o 
risco de contaminação para o paciente. 
Próposito: 

 Proteção microbiológica para o paciente. 

MATERIAL 

 Campo cirúrgico (100% algodão)  

 Embalagem em papel grau cirúrgico 

 Caixa inoxidável perfurada 
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 Após o uso, se o material for descartável, desprezá-lo em recipiente adequado, se 
for reprocessado, encaminhar para o setor de esterilização. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 

    

 
REFERÊNCIAS 

SPRINGHOUSE. As melhores práticas de enfermagem: procedimentos baseados em 
evidências. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 LYNN, P. Manual de habilidades de enfermagem clínica de Taylor. Porto Alegre: Artmed, 
2012 
 

 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
01 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

LAVAGEM DAS MÃOS 

INTRODUÇÃO 

A lavagem das mãos deverá ser executada:  

 Antes de tocar o paciente;  

 Antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 

 Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções;  

 Após tocar o paciente;  

 Após tocar superfícies próximas ao paciente. 
Propósito: 

 A lavagem simples das mãos baseia-se na fricção com água corrente e sabão. 
Sendo o processo que o objetivo de remover a sujidade e a microbiota 
transitória. A água e o sabão retiram os microrganismos transitórios atraídos 
direta ou indiretamente do contato com o cliente. A lavagem simples das mãos 
deve ter tempo mínimo de 40 a 60 segundos. 

MATERIAL 

 Pia de fácil acesso com água corrente; 

 Sabão antimicrobiano; 

 Toalhas de papel descartáveis; 

  Recipiente para lixo comum; 

                                     

TÉCNICA  

 
1. Verificar a superfície das mãos procurando por sujeiras densas; 
2. Avaliar o comprimento das unhas; 
3. Retirar anéis, alianças, pulseiras, relógio e outros adornos; 
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4. Dobrar as mangas compridas, se estiver utilizando; 
5. Banhar as mãos em água corrente, a partir dos punhos na direção dos dedos; 
6. Não admitir que a água respingue no uniforme; 
7. Dispensar o sabão líquido em quantidade adequada para cobrir mãos e 

punhos; 
8. Ensaboar as mãos produzindo fricção; 
9. Friccionar o sabão em todas as áreas, com ênfase nas áreas ao redor das 

unhas e entre os dedos, por um mínimo de 15 segundos antes de lavar com 
água corrente. Entrelace os dedos e esfregue as palmas e dorso das mãos em 
movimentos circulares, pelo menos, oito vezes cada. Mantenha os dedos para 
baixo para facilitar a remoção de microrganismos; 

10.  Obedecer à sequência: 

 
 

11. Ligar o fluxo de água, abrir com as mãos visto que a torneira foi lavada 
anteriormente, retirar o sabão das mãos com as pontas dos dedos voltados 
para cima, sentido ponta dos dedos cotovelo; 

12. Secar totalmente utilizando toalhas de papel descartável; 
13. Desligar torneira manual usando toalhas de papel e descartar no lixo comum; 
14. Avaliar as superfícies das mãos afim de buscar sujidade 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 

    

 
REFERÊNCIAS 

POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de Enfermagem. Tradução: Ritomy et 
al. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
 
TIMBY, Bárbara K. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem. 
Tradução: UNICOVSKY, Margarita Ana Rubin. 10ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
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ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Controle de Infecção – Higienização das 
Mãos 

 
 
 

 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
02 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO (AMPOLA) 

INTRODUÇÃO 

Caracteriza-se na aspiração de líquidos do interior de um frasco ampola lacrado com 
conteúdo medicamentoso. 
Se o volume da ampola não for usado em sua totalidade, o restante não deve ser 
utilizado futuramente, portanto de uso único. 
Propósito: 

 Aspirar a dose certa da medicação que encontra-se na ampola utilizando 
técnica asséptica para reduzir o potencial de contaminação durante o 
procedimento.  

MATERIAL 

 01 ampola de vidro ou plástica 

 01 seringa adequada ao volume a ser aspirado  

 01 agulha para aspirar 

 Bolas de algodão com álcool 70% 

 Fita adesiva 

                                      

TÉCNICA   

15. Ver prontuário eletrônica e medicação prescrita pelo profissional médico; 
16. Fazer a etiqueta da seringa com fita adesiva contendo: nome do paciente, leito 

ou poltrona, medicamento, dose, via, data, hora e assinatura do profissional; 
17. Fazer desinfecção da bandeja com álcool a 70%; 
18. Lavar as mãos; 
19. Escolher o material necessário, solicitando na farmácia por meio dos kits para 

cada finalidade (disponível no setor e na pasta de avisos da enfermagem) e 
depositá-lo na bandeja; 

20. Abrir o invólucro da seringa pelo lado do êmbolo, sem rasgar; 
21. Abrir o invólucro da agulha pelo lado do canhão, sem rasgar; 
22. Inserir o canhão da agulha no bico da seringa e puxar o êmbolo para trás, 

retirando a pressão interna e colocar o êmbolo para o bico novamente; 
23. Manter o bisel da agulha para baixo no momento de aspiração da medicação; 
24. Colocar a seringa na bandeja; 
25. Segurar no terço superior da ampola e fazer movimentos circulares para que o 

medicamento seja distribuído para a parte inferior da ampola; 



80  

26. Fazer a desinfecção da ampola com álcool 70%; 
27. Abrir a ampola na direção contrária ao seu corpo ou contrária a sinalização de 

bolinha em algumas ampolas; 
28. Inserir a agulha na ampola, evitando tocar a parte externa; 
29. Voltar a graduação da seringa para seus olhos; 
30. Segurar a ampola entre o dedo indicador e médio e a seringa com os dedos 

mínimo, anular e polegar; 
31. Inverter a ampola mantendo-a no nível dos olhos; 
32. Colocar a extremidade da agulha abaixo do nível do medicamento; 
33. Puxar o êmbolo para trás; 
34. Retirar a agulha da ampola quando chegar no volume desejado; 
35. Observar a presença de ar na seringa, retirando com técnica correta; 
36. Jogar a ampola de vidro na caixa de perfuro cortante; 
37. Identificar a seringa; 
38. Lavar as mãos. 

 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 

Bancada nº. 
03 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO (FRASCO AMPOLA) 

INTRODUÇÃO 

É a retirada da medicação de um frasco de vidro ou plástico com tampa de borracha 
autovedante. O medicamento é aspira do frasco perfurando a tampa emborrachada 
com uma agulha. Lembrando que a quantidade pode ser suficiente para uma ou 
múltiplas doses. As medicações do frasco-ampola podem ser na consistência líquida 
ou em pó, dessa última opção precisa ser diluída antes de aspirar. apresentadas em 
frasco ampola são líquidas, podendo se apresentarem em pó, que precisam ser 
diluídas.  
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Propósito: 

 Aspirar a solução do frasco ampola utilizando técnica correta.  

MATERIAL 

 01 frasco ampola  

 Diluente (Soro Fisiológico 0,9% e/ou Água Destilada)  

 01 seringa adequada ao volume a ser aspirado  

 01 agulha para aspirar 

  Bolas de algodão e álcool à 70%  

 Pinça ou lâmina de bisturi. 

 Fita adesiva 

                                      

TÉCNICA  

39. Ver prontuário eletrônico e medicação prescrita pelo profissional médico; 
40. Fazer a etiqueta da seringa: nome do paciente, leito, medicamento, dose, via, 

data, hora e assinatura; 
41. Desinfectar a bandeja; 
42. Lavar as mãos; 
43. Escolher o material necessário, solicitando na farmácia por meio dos kits para 

cada finalidade (disponível no setor e na pasta de avisos da enfermagem) e 
depositá-lo na bandeja; 

44. Abrir o invólucro da seringa pelo lado do êmbolo, sem rasgar; 
45. Abrir o invólucro da agulha pelo lado do canhão, sem rasgar; 
46. Inserir o canhão da agulha no bico da seringa e puxar o êmbolo para trás, 

retirando a pressão interna e colocar o êmbolo para o bico novamente; 
47. Manter o bisel da agulha para baixo no momento de aspiração da medicação; 
48. Colocar a seringa na bandeja; 
49. Fazer a desinfecção da ampola com álcool a 70%; 
50. Aspirar a quantidade de diluente suficiente para fazer a reconstituição; 
51. Fazer a desinfecção da tampa metálica com álcool a 70%; 
52. Retirar a tampa metálica central junto à cobertura de borracha, quando houver; 
53. Realizar a desinfecção da tampa de borracha com álcool a 70%; 
54. Perfurar a tampa de borracha com a agulha e instilar o ar ou diluente; 
55. Segurar o frasco ampola entre o dedo indicador e médio, e a seringa com os 

dedos mínimo, anular e polegar;  
56. Inverter o frasco ampola mantendo-a no nível dos olhos; 
57. Voltar a graduação da seringa para os olhos; 
58. Colocar a extremidade da agulha abaixo do nível do medicamento; 
59. Puxar o êmbolo para trás;  
60.  Retirar a agulha do frasco ampola quando aspirar o volume desejado; 
61. Observar a presença de ar na seringa, retirando-o com técnica; 
62. Desprezar o frasco ampola de vidro no perfuro cortante; 
63. Identificar a seringa; 
64. Lavar as mãos. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
04 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR 

INTRODUÇÃO 

A via intramuscular garante uma maior velocidade de absorção, rapidez, substância 
irritantes, aquosas e oleosas.  A introdução de doses com volume até 2 ml em 
deltóide e 5ml nos outros locais. A seleção de uma ou outra região deve considerar 
suas vantagens e desvantagens. Faz-se necessário conhecer anatomicamente as 
regiões para poder localizar corretamente o local da punção, as contraindicações de 
cada região, bem como, as possíveis complicações associadas ao local. Temos: 
dorsoglútea, ventroglútea, vasto lateral da coxa, reto femoral da coxa e deltoide. O 
ângulo de administração é 90º graus e o bisel necessita estar lateralizado. 
Propósito: 

 Administração de medicamento em um músculo ou em um grupo de músculos 
com absorção mais rápida do que outras vias parenterais (exceto via 
endovenosa). 

 

MATERIAL 

 Agulha (calibre 25x7, 30x7 ou 30x8) para aspirar  

 Agulha (calibre 25x7, 25x8, 30x7, 30x8 etc) para administrar 

 Seringa de 3 ml ou 5 ml  

 Bolas de algodão embebidas em álcool a 70%  

 Bolas de algodão secas  

 Medicação prescrita  

 Luva de procedimento 

                                      

TÉCNICA   

65. Ver prontuário eletrônico e prescrição médica; 
66. Realizar a etiqueta da seringa; 
67. Lavar as mãos e organizar o material; 
68. Preparar o medicamento; 
69. Depositar todo material necessário em bandeja para levar até o leito ou 
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poltrona do cliente; 
70. Explicar o procedimento; 
71. Calçar as luvas de procedimento; 
72. Avaliar os locais e fatores de contraindicação como: atrofia muscular, choque 

circulatório ou redução do fluxo sanguíneo. Observar integridade e tamanho do 
músculo. Palpar para avaliar a consistência e sensibilidade; 

73. Ajudar o paciente a assumir uma posição confortável (utilizar sala de IM da 
unidade); 

74. Selecionar o local adequado. Fazer antissepsia do local com álcool a 70%, de 
cima para baixo ou do centro com movimentos circulares, ir se afastando por 
aproximadamente 5cm; 

75. Deixar a pele secar; 
76. Colocar 01 bola de algodão entre o 3º e 4º dedo da mão não dominante; 
77. Remover a tampa ou capa protetora da agulha; 
78. Segurar a seringa como se fosse um dardo com a mão dominante. Posicione a 

mão não dominante sobre a área escolhida a fim de segurar firmemente o 
músculo, exceto na região ventro glútea; 

79. Segurar a seringa como um dardo e perfurar a pele a um ângulo de 90 graus. 
Mover a mão não dominante para o final do êmbolo. Não mexer a seringa; 

80. Inserir a seringa e aspirar por 5 a 10 segundos, observando a presença de 
sangue; Se tiver, retirar agulha e desprezar medicação; 

81. Injetar o medicamento lentamente empurrando o êmbolo; 
82. Retirar a agulha rapidamente observando o mesmo ângulo de sua inserção, ao 

mesmo tempo em que se faz pressão contra o local do medicamento com 
algodão seco; 

83. Colocar a seringa com a agulha desencapada no perfurocortante; 
84. Recolher o material; 
85. Retirar as luvas e realizar a higiene das mãos; 
86. Evoluir a administração do medicamento no prontuário eletrônico do paciente; 
87. Avaliar o paciente por pelo menos 20 minutos após a administração. 

OBSERVAÇÃO 

 Deve-se questionar se o paciente possui próteses e em quais regiões. É 
contraindicado a injeção intramuscular na região referida;  

 A região anterolateral da coxa é o local preferido para a administração de 
medicamento por via IM em recém-nascido ou lactantes;  

 A administração de medicamento por via IM é contraindicada em pacientes 
com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes em doses plenas. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 

Bancada nº. 
05 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTO ENDOVENOSO 

INTRODUÇÃO 

A obtenção de um acesso venoso, perfurando-se uma veia com agulha. Podem ser 
veias periféricas destinada a enfermagem e centrais puncionadas pelos médicos.  A 
preferência de uma veia para punção periférica é um importante aspecto a ser 
considerado quando da realização do procedimento, por isso deve ser feito com 
extrema perícia, examinando-se a rede venosa mediante inspeção e palpação.  
A veia escolhida precisa: ser firme, elástica, cheia e arredondada, relativamente reta, 
isenta de cicatrizes e cheia. É recomendado utilizar primeiro o local mais distal do 
braço ou da mão, para que punções possam ser movidas, progressivamente, para 
cima.  
 
Propósito: 

 Efeito imediato da medicação; 

 Permitir introdução de grandes volumes de soluções em casos de 
desidratação, choque, hemorragias e cirurgias; 

 Efetuar nutrição parenteral; 

 Instalação terapêutica de sangue e hemoderivados; 

 Coleta de sangue para exames. 
 
Locais: 

 Região do dorso da mão: veias superficiais de fácil acesso, porém atenção à 
punção de longa duração nesse local, pois pode limitar os movimentos. São: 
veia basílica, cefálicas e metacarpianas dorsais.  

 Região dos membros superiores: área em que encontramos vários locais 
disponíveis, tais como: veia cefálica, cefálica acessória, basílica, intermediária 
do cotovelo e intermediária do antebraço.  

 Região cefálica: utilizada frequentemente em pediatria quando não há 
possibilidade em punções periféricas. A seleção de uma ou outra região deve 
considerar suas vantagens e desvantagens.  

MATERIAL 

 Luvas de procedimento; 
● Bolas de algodão com álcool a 70%;  
● Garrote; 
● Seringa com medicação prescrita;  
● Dispositivo intravenoso com haste metálica (scalp) ou flexível (gelco);  
● Lixo comum; 
● Papel-toalha; 
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● Esparadrapo; 
● Caixa para descarte de perfurocortante; 

                                      

TÉCNICA CORRETA PUNÇÃO COM SCALP  

88. Ver prontuário eletrônico; 
89. Lavar as mãos e organizar o material; 
90. Escolher os dispositivos compatíveis com o calibre do vaso; 
91. Preparar o medicamento prescrito e o scalp hidrolizados; 
92. Reunir o material necessário na bandeja e se dirigir ao paciente; 
93. Explicar o procedimento; 
94. Inspecionar as possibilidades de punção, evitando dobraduras; 
95. Solicitar ao paciente a mão não dominante; 
96. Cortar o esparadrapo para fixação; 
97. Calçar as luvas de procedimento; 
98. Garrotear o braço, quatro dedos ou 07 cm acima do local de punção;  
99. Solicitar ao cliente para abrir e fechar a mão ou colocar a mão para baixo; 
100. Fazer antissepsia ampla do local, de baixo para cima do local a ser 

puncionado e pedir para manter a mão fechada. 
101. Fixar a veia e os tecidos com o polegar da mão não dominante abaixo 

do local de inserção 
102. Usar a mão dominante para posicionar as asas de borboleta com os 

dedos polegar e indicador e com a agulha com o bisel para cima e a um 
ângulo de aproximadamente 45º. Se a veia for fixa, penetrar pela face anterior. 
Se for móvel, penetrar por umas das faces laterais, diminuindo o ângulo para 
15º quando evidenciar sangue 

103. Evidenciar a presença de sangue na agulha, continue a inserir 
lentamente; 

104. Aspire lentamente para confirmar a presença do sangue;/ 
105. Soltar o garrote e peça para o paciente abrir a mão; 
106. Fixar o dispositivo com esparadrapo; 
107. Escovar a extensão e o dispositivo; 
108. Trocar as seringas e administre a medicação prescrita; 
109. Lavar com a solução e a mantê-lo ou retirar o dispositivo de punção no 

mesmo ângulo de inserção e pressionar o local com algodão seco, até que 
não haja sangramento; 

110. Organizar o material e unidade; 
111. Retirar as luvas, lavar as mãos e descartar em lixo apropriado; 
112. Realizar anotações no prontuário eletrônico. 

TÉCNICA  
 PUNÇÃO COM GELCO 

1. Ver prontuário eletrônico; 
2. Lavar as mãos e organizar o material; 
3. Selecionar os dispositivos comparativos com o calibre do vaso; 
4. Explicar o procedimento; 
5. Inspecionar os possíveis locais de punção, evitando dobraduras; 
6. Solicitar ao paciente a mão não dominante; 
7. Cortar o esparadrapo; 
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8. Calçar as luvas de procedimento; 
9. Amarrar o garrote no braço, quatro dedos ou 07 cm acima do local de punção;  
10. Pedir ao paciente para abrir e fechar a mão ou colocar a mão para baixo; 
11. Fazer antissepsia ampla do local, de baixo para cima do local a ser 

puncionado e pedir para manter a mão fechada; 
12. Fixar a veia e os tecidos com o polegar da mão não dominante abaixo do local 

de inserção; 
13. Usar a mão dominante para posicionar o gelco com os dedos polegar e 

indicador e com a agulha com o bisel para cima e a um ângulo de 
aproximadamente 45º. Se a veia for fixa, penetrar pela face anterior. Se for 
móvel, penetrar por umas das faces laterais, diminuindo o ângulo para 15º 
quando evidenciar sangue. 

14. Evidenciar a presença de sangue na agulha, segure a agulha e continue a 
inserir lentamente apenas a parte flexível do gelco. 

15. Soltar o garrote e pedir que o paciente abra a mão. 
16. Comprimir a parte superior da pele (ponta da haste flexível) e retire a agulha, 

conectando o soro ou a extensão com torneirinha. 
17. Fixar o dispositivo com esparadrapo 
18. Administrar a medicação prescrita. 
19. Se for administrar apenas a medicação, lave o dispositivo e retire no mesmo 

ângulo de inserção e pressionar o local com algodão seco, até que não haja 
sangramento, ou termine de fixar caso o dispositivo permaneça. 

20. Retirar as luvas, lavar as mãos e descartar em lixo comum e a agulha no 
perfuro cortante. 

21. Anotar no prontuário eletrônico. 

OBSERVAÇÃO 

1. Não administrar drogas que contenham precipitados ou flóculos em suspensão; 
2. Para administrar dois medicamentos endovenosos, puncionar a veia e usar uma 

seringa para cada droga. Só misturar drogas na mesma seringa se não existir 
contraindicação;  

3.  Usar material estéril e em bom estado de conservação;  
4.  Rodiziar os locais de aplicação;  
5. A presença de hematoma, edema ou dor indica que a veia foi transfixada ou a 

agulha está fora dela: retirar a agulha e pressionar o local levemente com 
algodão. A nova punção deverá ser feita em outro local, porque a recolocação do 
garrote aumenta o hematoma;  

6. Ao se processar a antissepsia emprega-se algodão embebido em álcool, sem 
excesso, evitando a penetração dele no local da punção venosa; 

7. Em terapias prolongadas é recomendada a substituição do dispositivo IV 
periférico a cada 72 horas para evitar infecção e flebite. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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 UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
06 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

SOROTERAPIA 

INTRODUÇÃO 

É feito o tratamento realizado por meio de soro, quando as necessidades hídricas 
não são satisfeitas ou quando há risco de não serem satisfeitas, frequentemente é 
usada a suplementação com líquidos por via parenteral (terapia EV).  
Propósito: 

 Manter o aporte normal de líquidos; 

 Repor líquidos perdidos por trauma ou hemorragia;  

 Administrar medicamentos endovenosos; . 

MATERIAL 

 Solução EV prescrita; 

 Fita adesiva e/ou esparadrapo; 

 Etiqueta para identificação da medicação (rótulo de soro); 

 Equipo adequado;  

 Bolas de algodão e álcool a 70%;  

 Relógio com contagem em segundos;  

 Luva de procedimento; 

 Suporte de soro;  

 Dispositivo endovenoso - Gelco ou Scalp se necessário puncionar; 

 Garrote se necessário; 

                                      

TÉCNICA  

1.Verificar a prescrição médica e conferir rótulo; 
2. Preparar o rótulo do soro: Nome do cliente; Número do leito; Solução prescrita; 
Tempo de infusão; Gotejamento; Data; Início da infusão; Término da infusão; 
Assinatura do responsável. 
3. Lavar as mãos; 
4. Preparar os materiais e as medicações; 
5. Verificar o frasco de soro, validade, presença de sedimentos ou turvações.  
6. Colocar o rótulo previamente preparado com impresso da instituição que tem 
disponível nos impressos de enfermagem; 
6. Selecionar o equipo adequado; 
7. Rolar a pinça móvel mantendo-a fechada; 
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8. Realizar a fricção com álcool a 70% no gargalo da ampola de soro; 
9. Abrir o soro, desencape o perfurador do equipo e insira-o no orifício da ampola de 
soro; 
10. Pendurar o soro em um suporte ou em um gancho suspenso; 
11. Apertar a câmara de gotejamento enchendo-a até a metade, ou aperte o soro no 
caso da câmara não ser maleável; 
12. Liberar a pinça móvel; 
13. Fechar a pinça quando todo o ar for retirado; 
14. Colar uma etiqueta no equipo, com todos os campos preenchidos de 
identificação; 
15. Explicar o procedimento ao paciente; 
16. Instalar o soro prescrito no acesso venoso com técnica asséptica; 
17. Abrir a roldana e controlar o gotejamento conforme a prescrição ou colocar na 
bomba de infusão; 
18. Deixar o ambiente em ordem; 
19. Lavar as mãos; 
20. Registrar o procedimento no prontuário eletrônico do paciente. 
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07 

 

Versão 01 

Executantes: 
ENFERMEIRO 
E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

              CURATIVO INCISÃO LIMPA 

INTRODUÇÃO 

É um meio terapêutico que consiste na limpeza, com aplicação de procedimentos 
assépticos, que vai desde a irrigação com solução fisiológica até as coberturas 
específicas que poderão auxiliar no processo de cicatrização. Tem como objetivo 
tratar e prevenir infecções, eliminar fatores desfavoráveis que retardam a 
cicatrização, diminuir infecções cruzadas, através de técnicas e procedimentos 
corretos. 
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Propósitos: 

 Promover hemostasia e isolamento térmico 

 Reduzir o edema e a intensidade da dor 

 Remover corpos estranhos, protegendo a ferida contra contaminações e 
infecções 

 Absorver e facilitar a drenagem de exsudatos 

 Fazer debridamento de tecidos desvitalizados 

 Favorecer a aplicação de medicamentos tópicos 

 Preencher espaços e cavidades 

 Reaproximar bordas separadas 

 Manter a umidade da superfície da ferida 

 Promover a cicatrização da ferida 

 Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida 
Tipos de Curativos: 

 Aberto: utilizados em feridas agudas. Ex: incisão cirúrgica limpa e suturas. 

 Oclusivo: veda e impede a perda de fluídos, bem como proporciona o isolamento 
térmico. 

 Curativo semi-oclusivo: absorvem e isolam o exsudato, permitindo exposição da 
ferida ao ar. 

 Compressivo: reduzem o fluxo sanguíneo e promove a hemostasia. Aproxima as 
bordas da ferida.  

Características do curativo: 

 Seco: utilização de gaze ou compressa seca somente 

 Úmido: Fechamento com gaze ou compressa com pomada ou solução prescrita. 

 Drenagens: Abertura do tecido com a colocação de drenos, tubos, cateteres ou 
bolsas de estomas 

 Irrigação: ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com indicação 
de irrigação com soluções salinas. 

Tipos de coberturas utilizadas para curativos: 

 Alginato de cálcio  

 Carvão ativado 

 Hidrogel 

 Hidrocolóide 

 Ácidos graxos essenciais 

 Bota de unna 

 Papaína 

 Colagenases 

 Sulfadiazina de prata 

 Filme transparente semipermeável 

 Esponja de poliuretano (vacuoterapia) 
 

MATERIAL 

 Soro Fisiológico 0,9% a temperatura ambiente; 

 Algodão e álcool a 70%; 

 Soluções antissépticas; 
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 Ataduras (se necessário); 

 Luva de Procedimento e luva estéril (se não houver as pinças); 

 Compressa cirúrgica de algodão estéril; 

 Pacote de Curativo (01 pinça Kelly, 01 pinça dente de rato e 01 pinça anatômica); 

 Cobertura adesivada adequada (esparadrapo e micropore); 

 Cobertura secundária adequada, como gaze estéril; 

 Máscara descartável e óculos; 

 Seringa de 20 ml e agulha de 40X12 (se necessário) 

 Lixo. 

                                          

TÉCNICA  

1. Levantar os dados sobre o curativo e a ferida; 
2. Verificar a prescrição médica; 
3. Avaliar do nível e as características da dor do paciente; 
4. Lavar as mãos; 
5. Reunir materiais; 
6. Preparar o esparadrapo 
7. Chamar o paciente para sala de sutura; 
8. Calçar a luva de procedimento, máscara e óculos; 
9. Posicionar o paciente de modo a permitir o acesso ao curativo; 
10. Depositar o pacote de curativo sobre uma mesa auxiliar e abri-lo com técnica 

asséptica; 
11. Colocar as pinças com os cabos voltados para a borda do campo; 
12. Colocar gazes em quantidade suficiente sobre o campo estéril; 
13.  Manipular adequadamente as pinças; 
14. Remover o curativo antigo com a pinça dente de rato, desprezando-a na borda do 

campo; 
15. Não cruzar o local do curativo com lixo; 
16.  Avaliar a característica da incisão; 
17.  Montar adequadamente a gaze na pinça Kelly, auxiliada pela pinça anatômica e 

umedecida com soro fisiológico a 0,9%. 
18.  Fazer a limpeza da incisão cirúrgica de dentro para fora, de cima para baixo, com 

movimento único e firme, utilizando as duas faces da gaze, sem voltar ao início da 
incisão. 

19.  Secar a incisão de cima para baixo, em movimento unidirecional ou com 
pequenos toques, nunca voltando à gaze onde já passou; 

20. Colocar solução antisséptica e/ou medicamentos na incisão de cima para baixo, 
nunca voltando à gaze por onde já passou.  

21.  Limpar com SF 0,9% e secar as laterais da incisão, de cima para baixo, 
movimento firme, quantas vezes necessário; 

22.  Proteger a área principal com gaze em quantidade suficiente para cobrir a área; 
23.  Manter o curativo ocluído ou aberto, quando houver indicação;  
24.  Deixar o ambiente em ordem; 
25.  Recolher o material e encaminhar ao CME as pinças na área do expurgo; 
26.  Retirar a luva e a máscara. Lave as mãos. 
27.  Registrar no prontuário: local, aspecto, coloração, secreções, tipo de limpeza, 

medicamentos e tipo de cobertura, intercorrências. 
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Versão 01 

Executantes: 
ENFERMEIRO 
E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

 CURATIVO INCISÃO CONTAMINADA 

INTRODUÇÃO 

É um meio terapêutico que consiste na limpeza, com aplicação de procedimentos 
assépticos, que vai desde a irrigação com solução fisiológica até as coberturas 
específicas que poderão auxiliar no processo de cicatrização. Tem como objetivos 
tratar e prevenir infecções, eliminar fatores desfavoráveis que retardam a 
cicatrização, diminuir infecções cruzadas, através de técnicas e procedimentos 
corretos. 
Própositos: 

 Promover hemostasia e isolamento térmico 

 Reduzir o edema e a intensidade da dor 

 Remover corpos estranhos, protegendo a ferida contra contaminações e 
infecções 

 Absorver e facilitar a drenagem de exsudatos 

 Fazer debridamento de tecidos desvitalizados 

 Favorecer a aplicação de medicamentos tópicos 

 Preencher espaços e cavidades 

 Reaproximar bordas separadas 

 Manter a umidade da superfície da ferida 

 Promover a cicatrização da ferida 

 Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida 
Tipos de Curativos: 

 Aberto: utilizados em feridas agudas. Ex: incisão cirúrgica limpa e suturas. 

 Oclusivo: veda e impede a perda de fluídos, bem como proporciona o isolamento 
térmico. 

 Curativo semi-oclusivo: absorvem e isolam o exsudato, permitindo exposição da 
ferida ao ar. 

 Compressivo: reduzem o fluxo sanguíneo e promove a hemostasia. Aproxima as 
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bordas da ferida.  
Características do curativo: 

 Seco: utilização de gaze ou compressa seca somente 

 Úmido: Fechamento com gaze ou compressa com pomada ou solução prescrita. 

 Drenagens: Abertura do tecido com a colocação de drenos, tubos, cateteres ou 
bolsas de estomas 

 Irrigação: ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com indicação 
de irrigação com soluções salinas. 

Tipos de coberturas utilizadas para curativos: 

 Alginato de cálcio  

 Carvão ativado 

 Hidrogel 

 Hidrocolóide 

 Ácidos graxos essenciais 

 Bota de unna 

 Papaína 

 Colagenases 

 Sulfadiazina de prata 

 Filme transparente semipermeável 

 Esponja de poliuretano (vacuoterapia) 
 

MATERIAL 

 Soro Fisiológico 0,9% a temperatura ambiente ou a 37ºC; 

 Algodão e álcool a 70%; 

 Soluções antissépticas; 

 Ataduras (se necessário); 

 Luva de Procedimento e luva estéril; 

 Compressa cirúrgica de algodão estéril (gaze algodoada, se necessário); 

 Pacote de Curativo (01 pinça Kelly, 01 pinça dente de rato e 01 pinça anatômica); 

 Cobertura adesivada adequada (esparadrapo, micropore); 

 Cobertura secundária adequada, como gaze estéril; 

 Máscara descartável e óculos; 

 Seringa de 20 ml e agulha de 40X12 (se necessário) 

 Lixo comum. 

                                          

 CORRETA  

28. Levantar os dados sobre o curativo e a ferida (dimensões da ferida, quantidade e 
tipo de exsudato, odor, frequência de troca); 

29. Verificar da prescrição médica; 
30. Avaliar o nível e as características da dor do paciente; 
31. Lavar as mãos; 
32. Reunir materiais na sala de sutura; 

33. Preparar o esparadrapo; 
34. Chamar paciente para sala de sutura; 
35. Calçar a luva de procedimento, máscara e óculos; 
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36. Posicionar o paciente de modo a permitir o acesso ao curativo; 
37. Depositar o pacote de curativo sobre uma mesa auxiliar e abri-lo com técnica 

asséptica; 
38. Colocar as pinças com os cabos voltados para a borda do campo; 
39. Colocar gazes em quantidade suficiente sobre o campo estéril; 
40.  Manipular adequadamente as pinças; 
41.  Remover o curativo antigo com a pinça dente de rato, desprezando-a na borda do 

campo; 
42.  Não cruzar o local do curativo com lixo; 
43.  Avaliar as características da ferida quanto à extensão, profundidade, bordas, tipo 

de leito, tipo e quantidade de exsudato; 
44. Montar adequadamente a gaze na pinça Kelly, auxiliada pela pinça anatômica e 

umedecer com soro fisiológico a 0,9%; 
45. Fazer a limpeza dos arredores da ferida, da parte mais distal para a mais próxima 

da borda, iniciando em região superior e concluindo na região inferior, com 
movimento único e firme, utilizando as duas faces da gaze, sem voltar ao início da 
ferida; 

46. Secar os arredores da ferida conforme método anterior, até as bordas da ferida, 
de cima para baixo, nunca voltando à gaze onde já passou; 

47. Proceder com a limpeza do leito da ferida, utilizando gaze montada em pinça, 
conforme descrito anteriormente, ou realizar limpeza com jato de soro fisiológico 
por meio seringa e agulha 40x12, até completa remoção de exsudato e tecidos 
desvitalizados facilmente removíveis; 

48. Proteger a área principal com gaze em quantidade suficiente para cobrir a área; 
49.  Manter o curativo ocluído ou aberto, quando houver indicação.  Data e rubricar o 

curativo. 
50.  Deixar a sala de sutura em ordem;  
51.  Recolher o material e depositar no expurgo do CME; 
52.  Retirar a luva e a máscara. Lave as mãos. 
53.  Registrar no prontuário: local, aspecto, coloração, secreções, tipo de limpeza, 

medicamentos e tipo de cobertura, intercorrências. 
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Executante: 
ENFERMEIRO 

CURATIVO DE DRENO DE TÓRAX  

INTRODUÇÃO 

A drenagem de tórax consiste na introdução de um dreno no espaço pleural ou o 
espaço mediastinal, com o objetivo de remover líquidos e gases, facilitando a 
reexpansão do pulmão e restabelecendo a função cardiorrespiratória normal. 

FINALIDADE 

 Retirar substâncias do espaço pleural, auxiliando a reexpansão pulmonar por 
restauração da pressão negativa na cavidade pleural; 

 Controlar a permeabilidade e funcionamento do sistema de drenagem torácica 
para garantir expansibilidade pulmonar; 

 Detectar hemorragias;  
 Punção para diagnóstico de patologias;  
 Evitar acúmulo de líquido na cavidade torácica, por obstrução ou falha do 

sistema;  
 Acelerar a retirada de ar e de líquidos do espaço pleural. 
 

MATERIAL 

 02 Soluções fisiológicas - 500 ml (01 frasco para limpeza do frasco e 01 frasco 
para o selo d’água);  

 Esparadrapo; 

 Fita adesiva;  

 Pinças de pressão com extremidades protegidas;  

 Mesa auxiliar; 

 Balde ou aparadeira; 

 Pacote de curativo; 

 Pacote de gaze; 

 PVPI tópico; 

 PVPI degermante;  

 EPI (luva de procedimento (03 pares), óculos de proteção e máscara 
descartável); 

 Estetoscópio; 

 Coxim e Impermeável;  

OBSERVAÇÃO 

 Realizar uma vez ao dia pelo enfermeiro com ajuda do técnico de 
enfermagem, sempre fazer com duas pessoas por motivos de intercorrência.  

                                          

                                                             CORRETA 

54. Verificar o prontuário quanto à prescrição médica; 
55. Lavar as mãos; 
4. Encaminhar ao leito do paciente na sala amarela ou vermelha, depositar a bandeja 
sobre a mesa auxiliar; 
5. Explicar o procedimento; 
6. Colocar biombo; 
7. Posicionar adequadamente o lixo; 
8. Preparar o esparadrapo; 
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9. Calçar as luvas de procedimento e máscaras; 
10. Colocar o paciente em posição confortável, expondo apenas a área a ser tratada; 

11. Realizar ausculta pulmonar; 
12.  Posicionar coxim e impermeável;  

13. Trocar as luvas de procedimento; 

15. Abrir o pacote com técnica asséptica posicionar as pinças como a técnica de 
curativo; 
16. Colocar no campo gazes suficientes; 

17. Remover o curativo antigo com a pinça dente de rato; 

18. Avaliar características do óstio onde está inserida o dreno; 

19. Fazer a limpeza com SF 0,9% da pele distal do óstio em semi-lua, com 
movimento único e firme, utilizando as duas faces da gaze. Secar em seguida 
20. Realizar a limpeza do dreno com SF 0,9% e secar, no sentido óstio - dreno; 

21. Cobrir a incisão com gaze simples; 

22. Fixar o esparadrapo; 

23. Data e rubrica o curativo; 

24. Ordenhar extensão do dreno, se necessário (passar PVPI degermante para 
visualizar presença de pequenos furos na extensão do dreno, posteriormente fazer a 
ordenha para evitar a obstrução do dreno e da tubulação por coágulos e fibrina.) 
25. Pinçar a extensão do dreno com o clamp existente MAIS uma pinça de 
compressão com a extremidade protegida com gaze; 
26. Abrir o frasco de drenagem, girando o frasco e segurando a tampa sem tocar na 
parte interna, e deixar escorrer o líquido da extensão para dentro do frasco; 
27. Segurar a tampa ou apoiar a tampa do frasco na parte esterilizada do campo do 
pacote de curativo, sobre a mesa auxiliar; 
28. Medir a quantidade e observar o aspecto da drenagem, desprezando o conteúdo 
na aparadeira; 
29. Colocar pequena quantidade d soro para lavar (retirar resíduos) no frasco e 
desprezar; 
30. Colocar soro fisiológico ou água esterilizada de modo que a extremidade do 
dreno fique imersa 02 cm na água; 
31. Fechar o frasco coletor e observe se está bem vedada; 

32. Soltar a pinça de pressão e em seguida o clamp do dreno; 

33. Marcar o nível do selo d’água do frasco com esparadrapo no lado de fora do 
frasco de drenagem. Identificar: data hora, volume de soro deixado no selo d´água e 
assinatura; 
34. Pedir para o cliente tossir e avaliar o funcionamento da drenagem; 

35. Manter frasco coleto abaixo do nível do tórax, assegurando o fluxo gravitacional; 

36. Observar frequentemente a oscilação do nível do soro fisiológico na haste longa 
do frasco coletor 
37. Observar frequentemente se há borbulhamento constante no frasco selado; 

38. Retirar as luvas e vesti nova luva de procedimento; 

39. Retirar coxim, deixar o paciente em posição confortável; 

40. Realizar nova ausculta pulmonar; 

41. Recompor a unidade;  
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42. Retirar luvas e lavar as mãos; 

43. Realizar evolução de enfermagem no prontuário eletrônico: aspecto do curativo, 
quantidade de secreção drenada, coloração, odores e quantidade de líquido deixado 
no selo d’água. 
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Executantes: 
ENFERMEIRO 
E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

 CURATIVO LESÃO POR PRESSÃO 

INTRODUÇÃO 

É um meio terapêutico que consiste na limpeza, com aplicação de procedimentos 
assépticos, que vai desde a irrigação com solução fisiológica até as coberturas 
específicas que poderão auxiliar no processo de cicatrização. Tem como objetivos 
tratar e prevenir infecções, eliminar fatores desfavoráveis que retardam a 
cicatrização, diminuir infecções cruzadas, através de técnicas e procedimentos 
corretos. 
Propósito: 

 Promover hemostasia e isolamento térmico 

 Reduzir o edema e a intensidade da dor 

 Remover corpos estranhos, protegendo a ferida contra contaminações e 
infecções 

 Absorver e facilitar a drenagem de exsudatos 

 Fazer debridamento de tecidos desvitalizados 

 Favorecer a aplicação de medicamentos tópicos 

 Preencher espaços e cavidades 

 Reaproximar bordas separadas 

 Manter a umidade da superfície da ferida 

 Promover a cicatrização da ferida 

 Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida 
Tipos de Curativos: 



97  

 Aberto: utilizados em feridas agudas. Ex: incisão cirúrgica limpa e suturas. 

 Oclusivo: veda e impede a perda de fluídos, bem como proporciona o isolamento 
térmico. 

 Curativo semi-oclusivo: absorvem e isolam o exsudato, permitindo exposição da 
ferida ao ar. 

 Compressivo: reduzem o fluxo sanguíneo e promove a hemostasia. Aproxima as 
bordas da ferida.  

Características do curativo: 

 Seco: utilização de gaze ou compressa seca somente 

 Úmido: Fechamento com gaze ou compressa com pomada ou solução prescrita. 

 Drenagens: Abertura do tecido com a colocação de drenos, tubos, cateteres ou 
bolsas de estomas 

 Irrigação: ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com indicação 
de irrigação com soluções salinas. 

Tipos de coberturas utilizadas para curativos: 

 Alginato de cálcio  

 Carvão ativado 

 Hidrogel 

 Hidrocolóide 

 Ácidos graxos essenciais 

 Bota de unna 

 Papaína 

 Colagenases 

 Sulfadiazina de prata 

 Filme transparente semipermeável 

 Esponja de poliuretano (vacuoterapia) 
 

MATERIAL 

 Soro Fisiológico 0,9% a temperatura ambiente ou a 37ºC; 

 Algodão e álcool a 70%; 

 Soluções antissépticas; 

 Ataduras (se necessário); 

 Luva de Procedimento e luva estéril; 

 Compressa cirúrgica de algodão estéril (gaze algodoada, se necessário); 

 Pacote de Curativo (01 pinça Kelly, 01 pinça dente de rato e 01 pinça anatômica); 

 Cobertura adesivada adequada (esparadrapo, micropore,); 

 Cobertura secundária adequada, como gaze estéril; 

 Máscara descartável e óculos; 

 Seringa de 20 ml e agulha de 40X12 (se necessário); 

 Lixo; 

                                          

 CORRETA  

56. Levantar os dados sobre o curativo e a ferida (dimensões da ferida, quantidade e 
tipo de exsudato, odor, frequência de troca); 

57. Verificar da prescrição médica; 
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58. Avaliar do nível e as características da dor do paciente; 
59. Lavar as mãos; 
60. Reunir materiais; 
61. Encaminhar ao leito do paciente, deposita a bandeja sobre a mesa auxiliar; 
62. Explicar o procedimento; 
63. Manter a privacidade do paciente; 

64. Calçar a luva e realiza a limpeza da mesa de alimentação, parte inferior da 
bandeja, passa para a mesa de alimentação e manivela da cama; 

65. Retirar as luvas; 
66. Preparar o esparadrapo; 
67. Calçar a luva de procedimento, máscara e óculos; 
68. Posicionar o paciente de modo a permitir o acesso ao curativo; 
69. Proteger a roupa de cama com lençol verde sob o local do curativo; 
70. Posicionar adequadamente o lixo com os pés sem tocar com as mãos; 
71. Depositar o pacote de curativo sobre uma mesa auxiliar e abri-lo com técnica 

asséptica; 
72. Colocar as pinças com os cabos voltados para a borda do campo; 
73. Colocar gazes em quantidade suficiente sobre o campo estéril; 
74.  Manipular adequadamente as pinças; 
75.  Montar adequadamente a gaze na pinça Kelly, auxiliada pela pinça anatômica 

para limpeza da pele e ao redor; 
76.  Remover o curativo antigo com a pinça dente de rato, desprezando-a na borda do 

campo; 
77.  Não cruzar o local do curativo com lixo; 
78.  Avaliar a característica da incisão; 
79.  Montar adequadamente a gaze na pinça Kelly, auxiliada pela pinça anatômica e 

umedecida com soro fisiológico a 0,9%; 
80. Fazer a limpeza da pele, de mais distante para a borda da ferida, de cima para 

baixo, com movimentos únicos e firmes, utilizando as duas faces da gaze, sem 
voltar ao início da incisão; 

81.  Secar as bordas da ferida de cima para baixo, nunca voltando à gaze onde já 
passou; 

82.  Limpar com soro fisiológico o leito da ferida por meio de jato com seringa e 
agulha 40x12 Se houver fístula, irrigar após limpeza do leito da ferida; 

83.  Não secar, apenas retirar o excesso se necessidade, passa o medicamento 
prescrito ou mantém apenas gaze úmida; 

84. Manter o curativo ocluído; 
85. Proteger a área principal com gaze em quantidade suficiente para cobrir a área; 
86. Manter o curativo ocluído ou aberto, quando houver indicação; 
87.  Deixar o ambiente em ordem; 
34. Recolher o material e deposite em lugar apropriado; 
35 Retirar a luva e a máscara. Lavar as mãos; 
36 Registrar no prontuário: local, aspecto, coloração, secreções, tipo de limpeza, 
medicamentos e tipo de cobertura, intercorrências. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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Executante: 
ENFERMEIRO  

CURATIVO DE  CATETER VENOSO CENTRAL 

INTRODUÇÃO 

Os cateteres venosos centrais são utilizados de forma muito abrangente no ambiente 
hospitalar, principalmente em setores de maior complexidade, como unidade de 
terapia intensiva, centro cirúrgico e oncologia, em que a necessidade de 
administração de grandes quantidades de líquidos em um pequeno período, 
administração de drogas de maior irritabilidade vascular ou dor ao redor da inserção 
periférica, com a possibilidade de ocorrência de processo inflamatório, sangue e 
hemoderivados, nutrição parenteral, monitoração hemodinâmica invasiva, podendo 
também ser utilizado para a coleta de sangue para exames laboratoriais. Muitas 
dessas terapias são prolongadas e, para tanto, se faz necessário o uso de cateter 
venoso central. Os cateteres centrais são descritos em quatro grupos específicos, de 
acordo com o local onde serão inseridos, finalidade a ser empregada e permanência 
prevista: cateter percutâneo de inserção por veia subclávia ou jugular (não 
tunelizado); cateter venoso central inserido perifericamente; cateter de longa 
permanência (semi-implantado tunelizado); cateter totalmente implantado.  

MATERIAL 

 Bandeja; 

  Pacote de curativo; 

  Haste com ponta de algodão longa esterilizada; 

  Gazes; 

  Clorexidina alcoólica 0,5%; 

  Luva de procedimento; 

  EPI’s; 

  Adesivo hipoalergênico; 

  Saco plástico para lixo comum; 

                                          

TÉCNICA  

88. Lavar as mãos; 
89. Conferir a prescrição e reunir o material necessário; 
4. Encaminha-se ao leito do paciente e explicar procedimento; 
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11. Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal com o rosto voltado para o 
lado oposto ao que está o cateter; 

12. Colocar luvas de procedimento; 
13. Apoiar o cateter sobre o campo; 
14. Abrir o pacote de curativo; 
15. Retirar curativo anterior, com pinça dente de rato ou com as mãos enluvadas, de 

forma cautelosa, fazer expressão na inserção; 
16. Umedecer a gaze com solução antisséptica e, com o auxílio de pinça aplicá-la na 

área mais próxima do cateter em movimentos circulares no sentido de dentro 
para fora (repetir o procedimento pelo menos três vezes); 

17.  Umedecer a haste com ponta de algodão em solução antisséptica e aplicá-la na 
área mais ampla; 

18.  Proteger a inserção do cateter com gaze estéril; 
19.  Auxiliar com uma pinça, umedecer gaze em solução antisséptica e aplicar na pele 

ao redor do cateter a partir da periferia da área anteriormente tratada. Executar 
movimentos circulares cada vez mais amplos, sem nunca retornar com a mesma 
gaze ao local já aplicado. Limpar uma área de aproximadamente 10 cm de 
diâmetro. Repetir o procedimento pelo menos três vezes; 

20.  Embebedar uma gaze de solução antisséptica, limpar toda a extensão do cateter, 
com movimentos da proximal para distal, repetindo o movimento se necessário; 

21.  Cobrir o local depois que a solução secou com um curativo de gaze ou semi-
permeável transparente. Anote data e hora do curativo; 

22.  Checar se há bolhas de ar na seringa. Caso haja alguma, retirá-la segurando a 
seringa em pé e, devagar ejetar o sangue sobre a gaze; 

23. Deixar a unidade em ordem; 
24. - Retirar o material e levar ao expurgo; 
25. Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos; 
26. Realizar as anotações de enfermagem no prontuário; 

OBSERVAÇÃO 

 Utilizar SF 0,9% para limpeza local, quando houver lesão de pele. A inspeção 
e expressão da inserção do cateter deve ser feita diariamente, atentando-se 
para o aspecto da pele ao redor, pois algumas vezes pode apresentar-se 
alterada (hiperemia ou lesão) devido a processos alérgicos ou trocas 
frequentes de curativos.  

 Nas primeiras 24 horas, o curativo deverá ser realizado com gaze e adesivo. 
Não utilizar película se houver exsudato no ponto de inserção, neste caso, 
realizar curativo com gaze e adesivo.  

 A retirada do curativo anterior deve ocorrer de maneira cautelosa, a fim de não 
lesar a pele e não exteriorizar o cateter. O cateter deve estar afixado com 
pontos e coberto com um pequeno curativo, sem muito micropore ou 
esparadrapo, para evitar contaminação. O curativo deve ser trocado sempre 
que houver sinais de umidade ou presença de sujidade.  

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO  

 APROXIMAÇÃO DE BORDAS EM DEISCÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

É um meio terapêutico que consiste na limpeza, com aplicação de procedimentos 
assépticos, que vai desde a irrigação com solução fisiológica até as coberturas 
específicas que poderão auxiliar no processo de cicatrização. Tem como objetivos 
tratar e prevenir infecções, eliminar fatores desfavoráveis que retardam a 
cicatrização, diminuir infecções cruzadas, através de técnicas e procedimentos 
corretos. 
Finalidades: 

 Promover hemostasia e isolamento térmico 

 Reduzir o edema e a intensidade da dor 

 Remover corpos estranhos, protegendo a ferida contra contaminações e 
infecções 

 Absorver e facilitar a drenagem de exsudatos 

 Fazer debridamento de tecidos desvitalizados 

 Favorecer a aplicação de medicamentos tópicos 

 Preencher espaços e cavidades 

 Reaproximar bordas separadas 

 Manter a umidade da superfície da ferida 

 Promover a cicatrização da ferida 

 Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida 
Tipos de Curativos: 

 Aberto: utilizados em feridas agudas. Ex: incisão cirúrgica limpa e suturas. 

 Oclusivo: veda e impede a perda de fluídos, bem como proporciona o isolamento 
térmico. 

 Curativo semi-oclusivo: absorvem e isolam o exsudato, permitindo exposição da 
ferida ao ar. 

 Compressivo: reduzem o fluxo sanguíneo e promove a hemostasia. Aproxima as 
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bordas da ferida.  
Características do curativo: 

 Seco: utilização de gaze ou compressa seca somente 

 Úmido: Fechamento com gaze ou compressa com pomada ou solução prescrita. 

 Drenagens: Abertura do tecido com a colocação de drenos, tubos, cateteres ou 
bolsas de estomas 

 Irrigação: ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com indicação 
de irrigação com soluções salinas. 

Tipos de coberturas utilizadas para curativos: 

 Alginato de cálcio  

 Carvão ativado 

 Hidrogel 

 Hidrocolóide 

 Ácidos graxos essenciais 

 Bota de unna 

 Papaína 

 Colagenases 

 Sulfadiazina de prata 

 Filme transparente semipermeável 

 Esponja de poliuretano (vacuoterapia) 
 

MATERIAL 

 Soro Fisiológico 0,9% a temperatura ambiente ou a 37ºC; 

 Algodão e álcool a 70%; 

 Soluções antissépticas; 

 Ataduras (se necessário); 

 Luva de Procedimento e luva estéril; 

 Compressa cirúrgica de algodão estéril (gaze algodoada, se necessário); 

 Pacote de Curativo (01 pinça Kelly, 01 pinça dente de rato e 01 pinça anatômica); 

 Cobertura adesivada adequada (esparadrapo, micropore); 

 Cobertura secundária adequada, como gaze estéril, filme transparente; 

 Cuba redonda estéril 

 Máscara descartável e óculos; 

 Seringa de 20 ml e agulha de 40X12 (se necessário); 

 Lixo comum. 

                                          

 CORRETA  

90. Levantar dados sobre o curativo e a ferida (dimensões da ferida, quantidade e tipo 
de exsudato, odor, frequência de troca); 

91. Verificar da prescrição médica; 
92. Avaliar o nível e as características da dor do paciente; 
93. Lavar as mãos; 
94. Reunir materiais; 
95. Encaminha-se ao leito do paciente, deposita a bandeja sobre a mesa de cabeceira 

ou chamar para sala de sutura; 
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96. Explicar a necessidade da troca do curativo; 
97. Manter a privacidade do paciente; 

98. Preparar o esparadrapo; 
99. Calçar a luva de procedimento, máscara e óculos; 
100. Posicionar o paciente de modo a permitir o acesso ao curativo; 
101. Proteger a roupa de cama com impermeável ou forro sob o local do curativo; 
102.  Preparar o material para fixação usando duas espátulas de madeira unidas 

por duas tiras de esparadrapo próximas das extremidades destas espátulas, 
sendo a distância entre elas variada conforme a extensão da deiscência; 

103.  Colocar as espátulas nas bordas da ferida procurando aproximá-las o máximo 
possível, exercendo tensão adequada, de modo a manter a deiscência fechada ou 
semi-fechada; 

104. Proteger a área principal com gaze em quantidade suficiente para cobrir a 
área; 

105. Manter o curativo ocluído ou aberto, quando houver indicação; 
106. Retirar o impermeável e deixar o paciente confortável; 
107.  Deixar o ambiente em ordem; 
21. Recolher o material e deposite em lugar apropriado; 
22 Retirar a luva e a máscara. Lavar as mãos. 
23 Registrar no prontuário: local, aspecto, coloração, secreções, tipo de limpeza, 
medicamentos e tipo de cobertura, intercorrências. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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ATENDIMENTO  
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13 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO E 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

ESTOMAS INTESTINAIS E VESICAIS 

INTRODUÇÃO 

Ostomia ou estoma são designativos oriundos do grego que significam boca ou 
abertura utilizada para indicar a exteriorização de qualquer víscera oca através do 
corpo por causas variadas. Dependentemente do segmento corporal de onde 
provêm, recebem nomes diferenciados, como a colostomia, ileostomia, jejunostomia, 
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traqueostomia, esofagostomia, gastrostomia e urostomias. 
Propósito: 

 Desvio do conteúdo fecal ou urinário para o meio externo em caráter 
temporário ou definitivo. 

Características de uma bolsa: 

 Sistema 1 ou 2 peças; 

 Bolsas drenáveis ou fechadas;  

 Bolsa para estomas intestinais; ou estomas urinários;  

 Placas recortáveis ou pré cortadas;  

 Placa convexa ou plana;  

 Placa de resina natural, resina sintética ou resina mista;  

 Com ou sem filtro de carvão ativado; 

MATERIAL 

 Bolsa adequada de peça única ou 02 peças; 

 Luva de procedimento (02 pares); 

 Guia mensurador ou régua adequada;  

 Tesoura sem ponta;  

 Gaze não estéril; 

  Soro fisiológico; 

  Máscara facial descartável; 

  Soro fisiológico a 0,9%. 

                                      

TÉCNICA TROCA DE BOLSA 

113. Conferir prontuário quanto à prescrição médica. 
114. Preparar os materiais necessários; 
115. Lavar as mãos; 
116. Explicar o procedimento ao paciente; 
117. Calçar luvas e máscara; 
118. Retirar a bolsa coletora anterior com cuidado;  
119. Verificar aspecto do estoma;  
120. Remover o conteúdo fecal; 
121. Trocar a luva de procedimento se o mesmo estiver sujo; 
122. Realizar a limpeza do estoma, iniciando pela região peri-estoma e 

posteriormente o estoma com soro fisiológico 0,9%; 
123. Secar bem a região com gaze; 
124. Examinar o aspecto do estoma: Verificar presença de anormalidades 

(Sangramento, isquemia e necrose, separação ou descolamento 
mucocutâneo, retração, estenose, hérnia paraestomal, prolapso e dermatites 
periestoma. A dermatite periestoma é a complicação mais comum e evitável; 

125. Realizar a medição do estoma utilizando o guia mensurador; 
126. Desenhar o tamanho do estoma na placa e recortar o mesmo 

adequadamente; 
127. Retirar a fita que envolve a placa; 
128. Aplicar a placa cuidadosamente envolvendo o estoma; 
129. Colocar a bolsa, certificando-se que encaixou na placa; 
130. Fechar a extremidade da bolsa com a pinça adequada; 
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131. Recolher os materiais e recompor a unidade; 
132. Retirar luvas, máscara e lavar as mãos; 
133. Realizar as orientações necessárias ao cliente; 
134. Realizar a anotação de enfermagem no prontuário eletrônico. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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ENFERMEIRO 

 ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS  

INTRODUÇÃO 

Introdução de um dispositivo (cateter de aspiração) conectado ao sistema de vácuo 
para retirada de secreção nas vias aéreas. 
Posição do Paciente: a posição ideal para aspiração é a Fowler ou a semi-fowler. 
Contudo, se o paciente estiver em uso por longa permanência de tudo traqueal, 
pode-se realizar a mobilização lateral a 30 graus, mantendo-se fowler. 

QUANDO SE DEVE ASPIRAR UM PACIENTE: 

 Pacientes em uso de via aérea artificial (TOT, TQT); 

 Pacientes com perda parcial ou total do reflexo da tosse; 

 Quando houver ruído traqueal, secreção visível, redução da saturação. 

 A ausculta tiver evidência de ruído por secreção; 

 Paciente que retém secreção (recém operado); 

PROPÓSITO 

 Vias aéreas livres e permeáveis; 

 Garantir a ventilação e oxigenação adequada (saturação de oxigênio acima de 
95%); 

 Prevenir complicações no quadro clínico geral do paciente, provocadas pelo 
acúmulo de secreção nos pulmões; 

 Coletar amostra de secreção traqueal par exame diagnóstico. 

COMPLICAÇÕES DA ASPIRAÇÃO: 

 Arritmias,  

 Hipoxemia, Queda da saturação de O²,  

 Bradicardia, Cianose,  
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 Infecção,  

 Hipertensão/hipotensão, 
 Aumento da PIC 

MATERIAL 

 01 par de luvas estéril; 

 Sonda de aspiração compatível com o calibre do tubo, traqueóstomo ou conduto 
aéreo (nº 4 a 10 para crianças e 10 a 14 para adultos); 

 Máscara de Ressuscitação (Ambú) conectado à rede de oxigênio com extensão 
de látex; 

 01 pacote de gazes; 

 01 ampola soro fisiológico; 

 Painel de vácuo e oxigênio testado; 

 01 seringa de 3 ml com agulha para aspiração; 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

 Estetoscópio. 

OBSERVAÇÃO 

1. Manter a extremidade do látex, quando em desuso, protegido em saco plástico, 
fixado na lateral do painel de gases, 

2. Em caso de secreção espessa, rolhas ou mesmo grande quantidade de secreção, 
pode ser instilado SF 0,9% estéril no tudo endotraqueal (cerca de 3 ml); após a 
instilação, ventilar os pulmões com o reanimador manual e sem seguida fazer 
aspiração traqueal. Máximo de 20 ml nas 24 horas.  

3. Aspirar ao tudo endotraqueal somente quando necessário e nunca como rotina. 
Portanto, o enfermeiro deverá avaliar o paciente, de acordo com a característica e 
quantidade da secreção, prescrever o número de vezes que será feita à 
aspiração. 

4. Durante a aspiração, caso haja diminuição da frequência cardíaca ou arritmias, 
parar imediatamente o procedimento e oferecer oxigênio a 100%, através do 
reanimador manual ou do próprio respirador. 

5. Testar sempre o aspirador de secreções antes de utilizá-los. 
6. A técnica de aspiração traqueal deve ser feita de preferência por duas pessoas, 

para evitar a contaminação do sistema tubo/circuito. 
7. Trocar diariamente o frasco coletor de secreções e a extensão de látex para 

aspiração. 

                                          

                                                          CORRETA 

108. Lavar as mãos; 
109. Reunir o material; 
4. Encaminhar-se ao leito do paciente e explicar procedimento; 
27. Posicionar o paciente em Fowler; 
28. Retirar as luvas; 
29. Calçar luva de procedimento e máscara e óculos de proteção; 
30. Verificar tipo e característica da respiração e condições dos batimentos 

cardíacos. 
31. Desligar a dieta caso esteja em uso de dieta via sonda; 
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32. Realizar ausculta pulmonar e observar insuflação do Cuff do tubo ou TQT plástico 
com cuff; 

33. Verificar o funcionamento do vácuo e conectar o látex, montar sistema de 
oxigênio conectando ao Ambu; 

34. Retirar luva de procedimento; 
35. Abrir pacote de luva estéril e depositar no campo: 1. sonda de aspiração 

compatível com o calibre da cânula endotraqueal; 1 pacote de gazes; Seringa de 
3 ml; Agulha para aspiração   

36. Abrir a ampola de soro fisiológico, sem contaminar a mesma; 
37. Calçar o par de luva estéril ; 
38. Conectar a seringa com a agulha e retirar a pressão. Aspirar os 3 ml de SF, 

usando a mão não dominante para segurar a ampola e a dominante para segurar 
a seringa. Neste momento a mão não dominante se torna contaminada; 

39. Retirar a agulha da seringa e depositar a seringa na borda do campo; 
40. Conectar a sonda de aspiração ao látex, usando a sonda na mão dominante que 

permanecerá estéril durante toda a técnica; 
41. Ligar o vácuo e o oxigênio com a mão não dominante; 
42. Ventilar o paciente três vezes consecutivas, utilizando o próprio respirador 

mecânico, com FiO2 à 100%, ou com ambu de oxigênio a 100% (15 litros); 
43. Lembrar que primeiro se faz VAI e depois VAS; 
44. Introduzir a sonda de aspiração com a mão dominante no tubo endotraqueal 

na fase inspiratória mantendo o látex pressionado, com a mão esquerda (Introduzir 
até obter o reflexo de tosse ou em caso do paciente em coma, introduzir em torno 
de 25 a 30 cm no tubo e 15cm no traqueóstomo);  

45. Retirar pinça do látex para criação de sucção e simultaneamente, com a mão 
dominante, fazer movimentos circulares lentos na sonda de aspiração trazendo-a 
para fora do tubo endotraqueal; 

46. Repetir o movimento de 3 a 5 vezes, intercalando com a hiperventilação 
manual ou mecânica (item 20); 

47. Observar simultaneamente o padrão respiratório e a monitorização cardíaca; 

48. Suspender a aspiração e ventilar o paciente quando ocorrer arritmias, cianose e 
sangramento; 

49. Em caso de secreção espessa, rolhas ou mesmo grande quantidade de secreção, 
pode ser instilado até 3ml de soro fisiológico no tubo endotraqueal ou 
traqueóstomo, ventilar três vezes e proceder a aspiração; 

50. Ventilar o paciente novamente, conforme descrição do item 20; 

51. Repetir as operações quantas vezes forem necessárias e de acordo com as 
condições clinicas do paciente; 

52. Limpar a sonda com gaze estéril. Lavar a extensão do látex, no final do ciclo de 
aspiração, usando o SF 0,9% da ampola; 

53. Religar o respirador mecânico ou o nebulizador no paciente; 

54. Realizar a aspiração orofaríngea, procedendo da seguinte forma: Introduzir a 
sonda alternadamente em cada narina e posteriormente na boca até a faringe, 
mantendo o látex pressionado no momento da introdução; 
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55. Limpar a sonda com gaze. Lavar a extensão do látex, no final do ciclo de 
aspiração; 

56. Desprezar a sonda de aspiração e desligar o aspirador de secreções; 

57. Proteger a extremidade do látex, quando em desuso, protegido em saco 
plástico, fixado na lateral do painel de gases; 

58. Trocar as luvas de procedimento; 

59. Realizar ausculta pulmonar e cardíaca do paciente após a aspiração; 

60. Deixar o paciente em ordem; 
61. Recompor a unidade e recolher o material; 
62. Retirar as luvas e lavar as mãos; 
63. Anotar no prontuário o procedimento e eventuais anormalidades.  

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO  

TRAQUEÓSTOMO  

INTRODUÇÃO 

Coloca-se uma traqueostomia em pacientes que exigem controle prolongado de vias 
respiratórias devido à obstrução, necessidade de desobstrução das vias respiratórias 
e intubação de longo prazo. Independente de uma traqueostomia ser feita em 
emergência ou após preparo criterioso, como medida permanente ou terapia 
temporária, a meta permanece a mesma: assegurar desobstrução de via aérea, 
mantendo a sonda livre de acúmulo de muco, para manter a integridade da mucosa e 
da pele e evitar infecção. O enfermeiro é responsável por substituir uma cânula 
interna descartável ou por limpar uma cânula interna não descartável. Essa cânula 
exige limpeza ou substituição para evitar acúmulo de secreções que possam interferir 
na respiração e ocluir a via aérea. Pelo fato de o trato respiratório ser estéril e a 
traqueostomia propiciar um orifício direto, cuidado meticuloso, com técnica asséptica, 
é necessário. 

MATERIAL 

 01 Água oxigenada  
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 01 Antisséptico tópico  

 01 Bandeja  

 01 Biombo 

 01 Cateter de oxigênio  

 01 Conjunto de cânula metálica  

 01 Cuba redonda pequena 

 02 Cuba rim 

 01 EPI’s (máscara, luva de procedimento, capote, óculos)  

 01 Esparadrapo/cadarço 

 01 Impermeável ou forro  

 01 Luvas esterilizadas  

 01 Mesa auxiliar  

 01 Pacote de curativo  

 01 Pacote de gaze estéril 

 03 Saco pequeno para lixo 

 01Soro fisiológico 

                                      

TÉCNICA  

1. Trazer os equipamentos e materiais necessários para a mesa auxiliar; 
2. Fechar a cortina ao redor do leito e a porta do quarto se possível; 
3. Explicar o que você fará e o motivo ao paciente mesmo que ele não pareça 

alerta. Acalmá-lo no sentido de que o procedimento será interrompido se 
houver indícios de dificuldade respiratória; 

4. Fazer a higiene as mãos e colocar os EPI;  
5. Avaliar a presença de sinais e sintomas de necessidade de realizar cuidados 

de traqueostomia, o que inclui cadarços e curativos sujos, secreções na cânula 
de traqueostomia e fluxo de ar diminuído pela mesma;  

6. Avaliar o local de inserção quanto à ocorrência de hiperemia ou secreção 
purulenta, pois quando presente pode significar infecção; 

7. Avaliar o paciente quanto à presença de dor utilizando a Escala Visual 
Analógica (EVA); 

8. Avaliar os sons pulmonares e níveis de saturação de oxigênio. Os sons 
pulmonares devem ser iguais em todos os lobos, com um nível de saturação 
de oxigênio maior que 93%; 

9. Examinar a área na parte posterior da região cervical em relação a ruptura da 
pele, que pode resultar de irritação ou pressão do cadarço, fitas ou suporte da 
traqueostomia; 

10. Retirar o travesseiro e coxins do paciente e proteger o tórax com toalha; 
11. Preparar os itens: abrir a cuba rim e cuba redonda com técnica asséptica. 

Encher uma delas com peróxido de hidrogênio e a outra com SF 0,9%  
12. Aspirar o traqueóstomo se necessário; 
13. Fazer a higiene as mãos; 
14. Preparar todo o material inclusive o cadarço ou fitas e colocá-la na mesa 

auxiliar; 
15. Abrir pacote de curativo de curativo com técnica asséptica; 
16. Preparar os itens: abrir as duas cubas redondas com técnica asséptica. 
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Encher uma delas com peróxido de hidrogênio e a outra com SF 0,9%;  
17. Colocar luvas de procedimento; 
18. Remover o curativo anterior com a pinça dente de rato e desprezar no lixo; 
19. Retirar a cânula interna da parte externa da cânula e colocar dentro da cuba 

com peróxido de hidrogênio; 
20. Com a pinça Kelly umedecer a gaze com SF 0,9%; e limpar a região 

periestomal; 
21. Após o processo anterior, secar o local e utilizar antisséptico na região com 

cuidado para não adentrar o óstio e realizar a secagem da área; 
22. Estabilizar a cânula externa e placa de traqueostomia com a mão não 

dominante para evitar sua expulsão durante a substituição das tiras para 
fixação; 

23. Atar as tiras de fixação limpas no local antes de desamarrar o cadarço antigo e 
retirar de um dos lados. Segurar o traqueóstomo pela fenda da aba da cânula 
externa e retirar o cadarço do outro lado. Introduzir pelo visor da cânula 
externa um novo cadarço e fixar do mesmo do lado para evitar a extubação 
acidental. Somente cortar as tiras antigas quando as novas tiverem sido 
colocadas no local e atadas com firmeza; 

24. Passar o cadarço pela região cervical do paciente e fixá-lo do outro lado pela 
fenda da aba lateral; 

25. Remover a cânula interna da solução em que ficou imersa. Com o auxílio da 
pinça, introduzir uma gaze com movimento de “vaivém” para retirar possíveis 
sujidades aderidas no interior da cânula. Colocar na outra cuba redonda com 
SF 0,9% para remover o peróxido de hidrogênio. Secar com gaze toda a 
cânula interna para garantir a efetividade da secagem; 

26. Recolocar a cânula interna e firmá-la com mecanismo de trava; 
27. Retirar luva de procedimento e descartar em lixo biológico. 
28. Calçar luva de procedimento; 
29. Avaliar os sons pulmonares e níveis de saturação de oxigênio pós-

procedimento; 
30. Colocar o paciente em posição de Fowler; 
31. Organizar a unidade e encaminhar materiais para o expurgo; 
32. Retirar as luvas e lavar as mãos; 
33. Registrar as investigações respiratórias antes e depois dos cuidados 

realizados, tipo e tamanho da cânula de traqueostomia, tolerância do paciente 
e cuidados especiais e se ocorreu estomatite, presença de dor, níveis de 
saturação de oxigênio, presença de ruptura da pele, que pode resultar de 
irritação ou pressão do colar da traqueostomia. 
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO            SONDAGEM NASOGÁSTRICA  

INTRODUÇÃO 

A passagem de sonda nasogástrica é a inserção de uma sonda plástica ou de 
borracha, flexível, podendo ser curta ou longa, pela boca ou nariz, para: 
descomprimir o estômago e remover gás e líquidos; diagnosticar a motilidade 
intestinal; administrar medicamentos e alimentos; tratar uma obstrução ou um local 
com sangramento; obter conteúdo gástrico para análise. 

Condições ou necessidades que requerem utilização de sonda: 
- Preparação pré-operatória com dieta elementar; 
- Problemas gastrintestinais com dieta elementar; 
- Terapia para o câncer; 
- Cuidado na convalescença; 
- Coma; 
- Condições hipermetabólicas; 
- Cirurgia maxilofacial ou cervical. 
 
Tipos de Sonda Nasogástrica 
 
A sonda nasogástrica é introduzida através do nariz ou boca até o estômago. As mais 
comumente usadas são: sonda de Levine, gástrica simples, Nutriflex, a Moss e a 
Sengstaken-Blakemore (S-B). 
 
Sonda de Levine: é uma das mais usadas, existindo no mercado tanto tubos de 
plástico como de borracha, com orifícios laterais próximos à ponta; são passadas 
normalmente pelas narinas. Apresenta uma única luz (números 14 a 18). A sonda é 
usada para remover líquidos e gases do trato gastrintestinal superior em adultos, 
obter uma amostra do conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e administrar 
alimentos e medicamentos diretamente no trato gastrintestinal. 
 
A colocação da sonda pode ser checada depois de colocada aspirando-se o 
conteúdo gástrico e checando-se o ph do material retirado. O ph do aspirado gástrico 
é ácido (± 3); o ph do aspirado intestinal (± 6,5), e o ph do aspirado respiratório é 
mais alcalino (7 ou mais). Uma radiografia é o único meio seguro de se verificar a 
posição da sonda; 
 
Sonda gástrica simples (“Salem-VENTROL”): é uma sonda radiopaca, de plástico 
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claro, dotada de duas luzes. É usada para descomprimir o estômago e mantê-lo 
vazio; 
 
Sonda Nutriflex: é uma sonda usada para nutrição. Possui 76 cm de comprimento e 
uma ponta pesada de mercúrio para facilitar sua inserção. É protegida por um 
lubrificante que é ativado quando é umidificado; 
 
Sonda de MOSS: é uma sonda de descompressão gástrica de 90 cm de 
comprimento, três luzes e somente um balão que serve para fixar a sonda ao 
estômago quando inflado. O cateter de descompressão serve para aspiração gástrica 
e esofagiana, como também para lavagem. A terceira luz é uma via para alimentação 
duodenal; 
 
Sonda S-B: é usada para tratar sangramento de varizes esofagianas. Tem 3 luzes e 
2 balões; duas das luzes são utilizadas para inflar os balões, enquanto a terceira é 
usada para lavagem gástrica e para monitorizar o sangramento 

MATERIAL 

 Sonda gástrica (nº 04 a 12 French para crianças e 14 a 24 French para adultos); 

 Estetoscópio; 

 Seringa de 20 ml; 

 Abaixador de língua/ Lanterna; 

 Esparadrapo; 

 Sistema aberto para drenagem; 

 Xilocaína gel; 

 Pacote de Gaze; 

 Soro Fisiológico 0,9%; 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

                                          

TÉCNICA  

110. Verificar na prescrição médica e de enfermagem os cuidados a serem prestados; 
111. Reunir o material e levar ao quarto, incluindo esparadrapo - próximo ao paciente 

(cortar um pedaço pequeno para marcação, cortar outra parte com aproximadamente 2 
cm. Cortar um pedaço com 10 cm e cortar a extremidade com 5 cm. 

112. Higienizar as mãos; 
113. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante, conferindo o nome com o 

prontuário; 
114. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante, incluindo as sensações 

esperadas. Orientar o paciente sobre a necessidade do cateterismo, colaboração 
necessária durante e após a realização da sondagem; 

115. Colocar os EPI’s (máscara, óculos, luvas de procedimento); 
116. Colocar o leito na altura adequada e em posição de Fowler 45º, caso não haja 

restrições; 
117. Realizar avaliação pré-sondagem. Observar: nível de consciência, integridade da 

mucosa oral e nasal, desvios de septo nasal, presença de pólipos, capacidade de 
deglutir, tossir e regurgitar, distensão abdominal e presença de náuseas e vômitos; 

118. Proteger tórax do paciente e roupa de cama com uma toalha; 
119. Avaliar cavidade nasal quanto à higiene e se necessário, proceder ou auxiliar na 

higiene da cavidade nasal; 
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120. Preparar a pele no local de fixação do cateter, com limpeza de gaze umedecida com 
soro fisiológico 0,9%. Secar bem a região; 

121. Realizar a medida da sonda a partir dos marcos anatômicos: distância entre o a ponta 
do nariz, lóbulo da orelha em seguida, o processo xifoide; 

122. Desconsiderar a extremidade perfurada ou acrescentar 5 cm no final da medida. 
Realizar marcação com fita adesiva ou esparadrapo; 

123. Abrir um pacote de gaze. Desprezar a primeira porção do gel e colocar em cima da 
gaze; 

124. Segurar sonda com a mão dominante; 
125. Lubrificar a sonda com gel lubrificante por 5 a 10 cm na extremidade distal com uma 

gaze.; 
126. Colocar a mão não dominante na região occipital do paciente. Inserir a sonda pela 

narina, com movimentos firmes e dirigindo a ponta da sonda para baixo; 
127. Solicitar ao paciente que faça deglutição; 
128. Inserir até a nasofaringe e orientar ou fazer a flexão anterior da cabeça em direção ao 

tórax. Continuar inserindo a sonda pela narina, até a marca. Inserir cateter de 7,5 a 12,5 
cm a cada movimento de deglutição; 

129. Utilizar um abaixador de língua ou lanterna para examinar a parte posterior da 
orofaringe, caso haja sinais de sofrimento; 

130. Interromper o procedimento e retirar a sonda, caso haja sinais de sofrimento, como 
dificuldade para respirar, tosse, cianose, ruborização ou incapacidade para falar; 

131. Fixar parcialmente a sonda, sem tracioná-la na narina, com esparadrapo; 
132. Realizar testes para determinar se a sonda encontra-se no estômago: Adaptar uma 

seringa de 20 ml e aspirar. Avaliar a consistência e a característica do líquido estomacal, 
que pode ser esverdeado com partículas esbranquiçadas ou amarronzadas (presença de 
sangue velho). Quando for conteúdo intestinal apresenta coloração transparente ou cor 
de palha a amarelo-dourado, também pode ser esverdeado-amarronzado se manchado 
com bílis; 

133. Posicionar estetoscópio na região epigástrica e adaptar uma seringa de 20 ml com ar 
no conector da sonda. Inserir rapidamente o ar pela sonda. Avaliar som transmitido, 
realizado pelo deslocamento do ar dentro do estômago; 

134. Após a confirmação da localização da sonda, realizar fixação da sonda. Fixar fita de 
cerca de 2 cm sobre ponte nasal, colar ponta não dividida sobre o esparadrapo fixado. 
Enrolar as pontas divididas sobre o cateter no sentido da narina para o cateter; 

135. Reposicionar o paciente e deixá-lo confortável no leito; 
136. Retirar as luvas de procedimento e desprezar no lixo infectante; 
137. Recolher o material e manter o ambiente em ordem; 
138. Higienizar as mãos; 
139. Realizar o registro no sistema. 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES 

 Se for observado resistência na passagem da sonda, retirá-la e introduzir 
delicadamente. 

 Interromper o procedimento e retirar a sonda, caso haja sinais de sofrimento, 
como dificuldade para respirar, tosse, cianose, ruborização ou incapacidade 
para falar. 

 Se ao realizar os testes de localização da sonda, não refluir conteúdo gástrico 
e ruídos hidroaéreos estiverem ausentes, retirar o cateter e reiniciar o 
procedimento respeitando as etapas acima. 

 Em casos de paciente com suspeita de trauma de base de crânio, deve ser 
realizada a cateterização via oral. 
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO  

 SONDAGEM NASOENTERAL 

INTRODUÇÃO 

A sonda nasoenteral tem comprimento variável de 50 a 150 cm, e diâmetro médio 
interno de 1,6mm e externo de 4 mm, com marcas numéricas ao longo de sua 
extensão, facilitando posicionamentos, maleáveis, com fio-guia metálico e flexível, 
radiopaca. A sonda nasoenteral é passada da narina até o intestino. Difere da sonda 
nasogástrica, por ter o calibre mais fino, causando assim, menos trauma ao esôfago, 
e por alojar-se diretamente no intestino, necessitando de controle por Raios-X para 
verificação do local da sonda. Tem como função apenas a alimentação do paciente, 
sendo de escolha no caso de pacientes que receberam alimentação via sonda por 
tempo indeterminado e prolongado. Por isso, esta sonda só permanece aberta 
durante o tempo de infusão da alimentação. A técnica de sondagem se assemelha 
com a técnica de sondagem nasogástrica. 

MATERIAL 

 Sonda enteral com fio guia; 

 Estetoscópio; 

 Seringa de 20 ml; 

 Abaixador de língua/ Lanterna; 

 Esparadrapo; 

 Sistema aberto para drenagem; 

 Xilocaína gel; 

 Pacote de Gaze; 

 Soro Fisiológico 0,9%; 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 



115  

                                          

TÉCNICA  

140. Verificar na prescrição médica e de enfermagem os cuidados a serem 
prestados; 

141. Reunir o material e levar ao quarto, incluindo esparadrapo - próximo ao 
paciente (cortar um pedaço pequeno para marcação, cortar outra parte com 
aproximadamente 2 cm. Cortar um pedaço com 10 cm e cortar a extremidade com 
5 cm; 

142. Higienizar as mãos; 
143. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante, conferindo o nome com o 

prontuário; 
144. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante, incluindo as 

sensações esperadas. Orientar o paciente sobre a necessidade do cateterismo, 
colaboração necessária durante e após a realização da sondagem; 

145. Colocar os EPI’s (máscara, óculos, luvas de procedimento); 
146. Colocar o leito na altura adequada e em posição de Fowler 45º, caso não haja 

restrições; 
147. Realizar avaliação pré-sondagem. Observar: nível de consciência, integridade 

da mucosa oral e nasal, desvios de septo nasal, presença de pólipos, capacidade 
de deglutir, tossir e regurgitar, distensão abdominal e presença de náuseas e 
vômitos; 

148. Proteger tórax do paciente e roupa de cama com uma toalha; 
149. Avaliar cavidade nasal quanto à higiene e se necessário, proceder ou auxiliar 

na higiene da cavidade nasal; 
150. Preparar a pele no local de fixação do cateter, com limpeza de gaze 

umedecida com soro fisiológico 0,9%. Secar bem a região; 
151. Realizar a medida da sonda a partir dos marcos anatômicos: distância entre o 

a ponta do nariz, lóbulo da orelha em seguida, o processo xifoide; 
152. Desconsiderar a extremidade perfurada ou acrescentar 5 cm no final da 

medida. Realizar marcação com fita adesiva ou esparadrapo; 
153. Abrir um pacote de gaze. Desprezar a primeira porção do gel e colocar em 

cima da gaze; 
154. Segurar sonda com a mão dominante; 
155. Lubrificar a sonda com gel lubrificante por 5 a 10 cm na extremidade distal 

com uma gaze;  
156. Colocar a mão não dominante na região occipital do paciente. Inserir a sonda 

pela narina, com movimentos firmes e dirigindo a ponta da sonda para baixo; 
157. Solicitar ao paciente que faça deglutição; 
158. Inserir até a nasofaringe e orientar ou fazer a flexão anterior da cabeça em 

direção ao tórax. Continuar inserindo a sonda pela narina, até a marca. Inserir 
cateter de 7,5 a 12,5 cm a cada movimento de deglutição; 

159. Utilizar um abaixador de língua ou lanterna para examinar a parte posterior da 
orofaringe, caso haja sinais de sofrimento; 

160. Interromper o procedimento e retirar a sonda, caso haja sinais de sofrimento, 
como dificuldade para respirar, tosse, cianose, ruborização ou incapacidade para 
falar; 

161. Fixar parcialmente a sonda, sem tracioná-la na narina, com esparadrapo; 
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162. Realizar testes para determinar se a sonda encontra-se no estômago: Adaptar 
uma seringa de 20 ml e aspirar. Avaliar a consistência e a característica do líquido 
estomacal, que pode ser esverdeado com partículas esbranquiçadas ou 
amarronzadas (presença de sangue velho). Quando for conteúdo intestinal 
apresenta coloração transparente ou cor de palha a amarelo-dourado, também 
pode ser esverdeado-amarronzado se manchado com bílis; 

163. Posicionar estetoscópio na região epigástrica e adaptar uma seringa de 20 ml 
com ar no conector da sonda. Inserir rapidamente o ar pela sonda. Avaliar som 
transmitido, realizado pelo deslocamento do ar dentro do estômago; 

164. Após a confirmação da localização da sonda, realizar fixação da sonda. Fixar 
fita de cerca de 2 cm sobre ponte nasal, colar ponta não dividida sobre o 
esparadrapo fixado. Enrolar as pontas divididas sobre o cateter no sentido da 
narina para o cateter; 

165. Reposicionar o paciente e deixá-lo confortável no leito; 
166. Retirar as luvas de procedimento e desprezar no lixo infectante; 
167. Recolher o material e manter o ambiente em ordem; 
168. Higienizar as mãos; 
169.  Solicitar ao médico plantonista a prescrição para raio-x para confirmação do 

local correto da sonda.; 
170. Após liberação médica, retirar o fio guia e desprezá-lo; 
171. Realizar o registro no sistema; 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES 

 Se for observado resistência na passagem da sonda, retirá-la e introduzir 
delicadamente. 

 Interromper o procedimento e retirar a sonda, caso haja sinais de sofrimento, 
como dificuldade para respirar, tosse, cianose, ruborização ou incapacidade 
para falar. 

 Se ao realizar os testes de localização da sonda, não refluir conteúdo gástrico 
e ruídos hidroaéreos estiverem ausentes, retirar o cateter e reiniciar o 
procedimento respeitando as etapas acima. 

 Em casos de paciente com suspeita de trauma de base de crânio, deve ser 
realizada a cateterização via oral. 

 Em caso de obstrução de sonda: Conecte uma seringa de 1 ml e faça 
movimentos de sucção e/ou instile água morna com seringa de 3 ml, sem 
forçar demasiadamente, fazer movimentos de sucção e fechar a sonda por 5-
15 minutos. Antes de tentar desobstruir a sonda, a tracione lentamente, pois 
pode estar dobrada. Não repasse o fio guia para tentar desobstruir a sonda.  
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO e 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

 ADMINISTRAÇÃO DE DIETA VIA CATETER GÁSTRICO/ENTERAL 

INTRODUÇÃO 

Nutrição enteral é o nome que se dá a um tipo de tratamento destinado a indivíduos 
que não podem ou não conseguem se alimentar totalmente pela boca, a despeito de 
contarem com a integridade do aparelho digestivo. Assim, esses pacientes recebem 
a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível. Essa via alternativa de 
alimentação pode ser introduzida pelo nariz e posicionada no estômago (a sonda 
nasogástrica) ou no intestino delgado (a sonda nasoentérica). Também pode ser 
acoplada direto no abdômen com uma punção ou pequeno corte e direcionada ao 
estômago (gastrostomia) ou ao intestino (jejunostomia). Por conta disso, os alimentos 
são administrados em forma líquida para fornecer todos os nutrientes de modo similar 
ao que se obteria pelo consumo de comida — tanto em qualidade como em 
quantidade. A nutrição enteral visa, portanto, oferecer tudo de que uma pessoa 

necessita diariamente: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. 
MATERIAL 

 Dieta prescrita; 

 Estetoscópio; 

 Seringa de 20 ml; 

 Equipo para dieta; 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

                                          

TÉCNICA  

172. Verificar na prescrição médica e de enfermagem os cuidados a serem prestados; 
173. Higienizar as mãos; 
174. Reunir o material e levar ao leito, próximo ao paciente; 
175. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante, conferindo o nome com o 

prontuário; 
176. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante; 
177. Colocar os EPI’s (máscara, óculos, luvas de procedimento; 
178. Colocar o leito na altura adequada e em posição de Fowler 45º, caso não haja 

restrições; 
179. Conferir a dieta prescrita com a fornecida pelo serviço de nutrição e dietética; 
180. Calçar as luvas de procedimento; 

http://saude.abril.com.br/alimentacao/ha-motivo-para-cortar-o-carboidrato/
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181. Fazer desinfecção da mesa auxiliar para alimentação com gaze embebida  em 
solução  alcóolica  70%, no sentido unidirecional, e aguardando a secagem espontânea; 

182. Retirar as luvas de procedimento e desprezar no lixo infectante; 
183. Calçar as luvas de procedimento; 
184. Abrir a embalagem dos talheres, colocando-os na mesa auxiliar; 
185. Oferecer a dieta com o auxílio dos talheres, em pequenas quantidades; 
186. Orientar o paciente a mastigar de forma lenta toda a porção oferecida; 
187. Deixar o paciente confortável no leito; 
188. Retirar as luvas de procedimento e desprezar no lixo comum; 
189. Recolher o material e manter o ambiente em ordem; 
190. Higienizar as mãos; 
191. Realizar o registro no sistema; 

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES 

 Caso haja deslocamento de cateter, pare a infusão imediatamente e 
comunique o enfermeiro. 

 Caso ocorra aspiração, suspenda a administração imediatamente e comunique 
o enfermeiro. 

 Se ao realizar a aspiração do cateter, apresentar resíduo gástrico maior ou 
igual a 100 ml, não administre a dieta e comunique o enfermeiro. 
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Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO  

 SONDAGEM VESICAL  

INTRODUÇÃO 

O cateterismo vesical de demora é um procedimento amplamente utilizado na 
prática clínica, sendo de suma importância ao tratamento de diversas 
patologias. Pode ser dividido em duas classes principais: cateter vesical de demora 
(CVD), relacionado a uma longa permanência no trato urinário e cateter vesical de 
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alívio (CVA), que se refere a retirada do cateter após o esvaziamento da bexiga. 
Geralmente são inseridos em pacientes com dificuldades ou impossibilidade de urinar 
espontaneamente. Trata-se de uma técnica invasiva que consiste na introdução de 
uma sonda através do meato uretral até a bexiga visando a da retirada de urina. 

 

MATERIAL 

 Pacote de cateterismo vesical esterilizado; 

 Anestésico local tipo geleia; 

  Sonda de calibre e material adequado; 

  PVPI tópico.  

  Luva estéril;  

 Bolsa coletora;  

 Ampola de água destilada;  

  Biombo;  

 Material para higiene completo;  

  Oleado ou impermeável; 

  Saco plástico para lixo comum;  

  Saco plástico para lixo contaminado; 

 Seringa de 20 ml; 

 Gaze;  

 Esparadrapo; 

 Bolsa coletora; 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

                                          

TÉCNICA  

192. Orientar o paciente sobre o procedimento; 
193. Escolher e separar o material apropriado avaliando o calibre mais adequado e 

o tipo do cateter; 
3. Realizar a lavagem das mãos; 
64. Realizar higiene íntima do paciente se necessário; 
65. Colocar o paciente de forma confortável: homens em decúbito dorsal horizontal 

com os membros afastados e as mulheres em posição ginecológica; 
66. Abrir o pacote de cateterismo estéril em campo estéril; 
67. Colocar PVPI nas gazes;  
68. Calçar as luvas estéreis; 
69. Testar o balão da sonda;  

70.  Conectar a sonda ao sistema de drenagem; 
71.  Realizar antissepsia do meato uretral: nos homens abaixar o prepúcio expondo a 

glande, colocar o pênis em posição perpendicular e realizar movimentos circulares 
na glande a partir do meato uretral por três vezes; nas mulheres, realizar anti-
sepsia ântero-posterior da vulva, grandes lábios e meato uretral, sempre trocando 
as gazes; 

72.  Lubrificar a sonda com anestésico local; 
73. Introduzir a sonda no meato uretral até o final e aguardar a drenagem da urina; 
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74. Após a drenagem, insuflar o balão com água destilada e tracionar levemente. 
75. Fixar a sonda. Nos homens na região suprapúbica e nas mulheres, na face interna 

da coxa;. 
76.  Retirar o excesso de PVPI da região com água e sabão; 
77. Realizar a anotação de todo procedimento; 
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Executante: 
ENFERMEIRO  

 IRRIGAÇÃO VESICAL  

INTRODUÇÃO 

A irrigação vesical consiste em um procedimento terapêutico no qual a bexiga é 
banhada por uma solução fisiológica, ou água destilada ou manitol, podendo ou não 
ter medicamentos em sua composição. Pode ajudar a evitar obstrução do trato 
urinário, pela remoção de pequenos coágulos de sangue que se forma após a 
cirurgia de próstata, bexiga ou trauma pélvico.  
Esse procedimento requer a colocação de cateter de três lumens: um controla a 
insuflação do balão, o outro possibilita fluxo permeabilizador de entrada e o terceiro o 
fluxo permeabilizador de saída. O fluxo contínuo de uma solução permeabilizadora 
(geralmente soro fisiológico) pela bexiga ainda cria um tamponamento leve que ajuda 
a prevenir hemorragia venosa.  

MATERIAL  

 Soro fisiológico de 1000 ou 2000 ml (ou quantidade prescrita);  

 Equipo tipo Y (para irrigação vesical)  

 Gaze ou algodão com álcool ou PVPI;  

 Equipo para irrigação vesical  

 Suporte de soro 

 Saco plástico 

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

                                 

TÉCNICA  
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194. Orientar o paciente e a família sobre o procedimento e sua finalidade; 
195. Escolher e separar o material apropriado  
3. Realizar a lavagem das mãos; 
4. Calçar as luvas de procedimento; 
78. Conectar o soro fisiológico de 1.000 a 2.000 ml no equipo, retirar o ar do sistema; 
79. Realizar a desinfecção da terceira via da sonda vesical de demora (conexão 

sonda-equipo) com álcool a 70%; 
80. Conectar o equipo na terceira via da sonda vesical de demora e colocá-la no 

suporte de soro; 
81. Abrir a pinça do equipo de soro e controlar o gotejamento conforme o indicado 

Geralmente de 40 a 50 gotas/minuto); 
82. Ao término do soro infundido, prosseguir a troca sem desconectar o equipo da 

sonda, fechar o equipo e substituir o soro; 
83.  Esvaziar o coletor de diurese, desprezando o débito obtido em recipiente 

graduado; 
84.  Desprezar o líquido drenado em vaso sanitário 
85.  Desprezar o material utilizado em saco plástico 
86.  Retirar as luvas; 
87.  Lavar as mãos; 
88.  Posicionar o paciente confortavelmente; 
89.   Registrar o horário da instalação, a permeabilidade da sonda de demora, o 

aspecto e volume da diurese drenada. 
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Executantes: 
ENFERMEIRO 
E MÉDICO 

COLETA DE GASOMETRIA  

INTRODUÇÃO 

A gasometria no sangue arterial auxilia a investigar a oxigenação e a ventilação e 
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garante informações vitais para o controle das perturbações metabólicas e 
respiratórias do paciente.  Avalia a ventilação ao medir o pH do sangue e as pressões 
parciais do oxigênio arterial (PaO2) e a pressão parcial do dióxido de carbono arterial 
(PaCO2). A medida do pH do sangue mostra seu equilíbrio ácido-básico; o PaO2 
indica a quantidade de oxigênio que os pulmões para o sangue, e o PaCO2 indica a 
capacidade pulmonar para eliminar dióxido de carbono. Amostras de gasometria 
podem ainda ser analisadas quanto ao conteúdo e a saturação do oxigênio e valores 
do bicarbonato. Qualquer mudança na condição respiratória resulta em alterações 
nos valores de gasometria arterial que refletem mudanças no sistema pulmonar e 
renal, uma vez que tentam compensar os desequilíbrios do organismo 

MATERIAL 

 01 Seringa de 10 ml  

 01 Ampola de heparina aquosa de 1 ml. 

 01 Agulha 20G 

 01 Agulha 22G 

 Luvas 

 Algodão com antisséptico  

 Compressas de gaze  

 Saco para substâncias de risco ou cuba rim 

 Etiqueta apropriada para as amostras  

 Recipiente ou bolsa com gelo  

 EPI individual (máscara descartável, óculos de proteção, touca e luvas de 
procedimento); 

                                          

TÉCNICA  

196. Lavar as mãos 
197. Reunir o material 
4. Encaminhar-se ao leito do paciente e explicar procedimento. 
90. Identificar a prescrição para gasometria arterial 
91. Verificar no prontuário do paciente para garantir que este não foi submetido à 

aspiração nos últimos 15 minutos; 
92. Se a seringa não estiver heparinizada, deverá acoplar a agulha 20G à seringa, e 

depois, abrir a ampola de heparina. Aspirar todo conteúdo para dentro da seringa 
para evitar que a amostra coagule. Segurar a seringa ereta e puxar o êmbolo 
devagar até a marca de 7ml. Girar o cilindro ao mesmo tempo em que puxa o 
êmbolo par permitir que a heparina cubra a superfície interna da seringa, 
expelindo todo conteúdo, exceto 0,1 ml. 

93. Realizar o Teste de Allen antes da punção. 
     Apoiar o braço do paciente no leito ou na mesinha de cabeceira, colocando sob o 
punho uma toalha enrolada. 
      Pedir para o paciente feche a mão 
      Usando o dedo e médio, pressionar a artéria radial e a ulnar 
      Manter a posição durante alguns segundos 
      Sem retirar o dedo das artérias do paciente, pedir para que ele abra a mão e a 
mantenha relaxada.  
      Verificar se a palma deve ficar esbranquiçada, pois a pressão dos dedos 
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prejudica o fluxo normal de sangue.  
       Liberar a pressão sobre a artéria ulnar do paciente. Se a mão ficar avermelhada, 
indica que o sangue está retornando aos vasos, assim com segurança poderá 
continuar a punção da artéria radial. Se a mão não ficar vermelha fazer o teste de 
Allen em outro braço. 
94. O ângulo de punção da agulha na coleta de sangue arterial depende da artéria 

puncionada. Para a punção da artéria radial, a de uso mais comum, a agulha 
precisa entrar com o bisel para cima, a um ângulo de 30 a 40 graus 

95. Palpar a artéria com dedos indicador e médio de uma das mãos e, com a outra 
segurar a seringa acima do local da perfuração. A punção deve localizar-se entre 
os dedos indicador e médio, ao mesmo tempo em que palpam a pulsação. 

96.  Realizar a punção da pele e da parede da artéria com um movimento, seguindo o 
trajeto da artéria. Ao puncionar a artéria radial, manter o bisel da agulha para cima, 
formando um ângulo de 30 a 45º. Ao puncionar a artéria braquial, segurar a agulha 
a um ângulo de 60º 

97.  Observar o fluxo de retorno de sangue na seringa. Não puxar o êmbolo de volta, 
pois o sangue arterial deve entrar automaticamente na seringa. Encher a seringa 
até a marca de 5 ml. 

98.  Remover a seringa e acionar o dispositivo de segurança. Isso evita que haja 
vazamento de sangue e acidentes com perfurocortantes. 

99.  Imediatamente depois de coletar a amostra, comprimir a gaze com firmeza sobre 
o local d punção até parar o sangramento (no mínimo 5 minutos). Se necessário 
pedir a um colega de trabalho mantenha a gaze no local enquanto prepara a 
amostra. Não pedir ao paciente que segure a gaze. Se ele não aplicar pressão 
suficiente poderá se formar um hematoma grande e doloroso impedindo futuras 
punções artérias nesse local 

100.  Quando o sangramento parar e estiver passado o tempo apropriado, colocar 
curativo aderente. 

101.  Checar se há bolhas de ar na seringa. Caso haja alguma, retirá-la segurando 
a seringa em pé e, devagar ejetar o sangue sobre a gaze. 

102. Colocar a amostra com etiqueta de identificação em bolsa plástica ou cuba rim 
com gelo. Colocar formulário de solicitação junto o formulário de solicitação ao 
laboratório já preenchido e enviar a amostra imediatamente ao laboratório 

103. Descartar a agulha em recipiente para perfurocortantes. Retirar luvas, máscara 
e lavar as mãos. 

104. Monitorar os sinais vitais do paciente e observar o surgimento de sinais de 
prejuízo circulatório como edema, descoloração, dor, entorpecimento, ou paresia 
no braço ou na perna. Observar a presença de sangue no local perfurado. 
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Executantes: 
ENFERMEIRO 
E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

ELETROCARDIOGRAMA  

INTRODUÇÃO 

Identificar alterações cardiovasculares. 

MATERIAL 

 EPI's (luva de procedimento e máscara cirúrgica) 

 Aparelho de ECG com braçadeiras e peras. 

 Papel específico para o exame. 

 Gel a base de Água. 

 Maca com colchão.  

 Caneta 

                                    

TÉCNICA  

1. Higienização das mãos, conforme POP.01. 
2. Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado. 
3. Posicionar na maca com braços e pernas estirados, sem contato com o metal da 
maca ou entrelaçados com membros. 
4. Posicionar as peras e braçadeiras no paciente (lembrar do gel em pequena 
quantidade). Imagem em anexo. 
V1: 4º espaço intercostal, à direita do esterno. 
V2: 4º espaço intercostal, à esquerda do esterno. 
V3: entre os pontos V2 e V4.  
V4: 5º espaço intercostal esquerdo, na linha clavicular média.  
V5: 5º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. 
V6: 5º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média. 
5. Ligar o aparelho. 
6. Aguardar 15 segundos e apertar botão 0 (zero).  
6. Verificar o visor o nome processando. 
7. Visualizar por 30 segundos, aparecerá nome imprimindo 
8. Aguardar impressão, já sairá com todas as derivações 
9. Anotar nome do paciente e hora que fez o exame.  
10. Retirar peras e braçadeiras. 
11. Limpar para remover excesso de gel.  
12. Entregar ECG ao médico solicitante. 
13. Registrar no prontuário eletrônico. 
14. Anexar ECG ao prontuário físico.  
15. Anotar no livro de ECG.  
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CUIDADOS 

Observar o posicionamento das peras e braçadeiras, o risco de queda do paciente da 
maca, configuração do aparelhos conforme solicitação médica.   

AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE 

Comunicar ao médico assistente a ausência de melhora dos padrões esperados. 

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 
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Executante: 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

ACOLHIMENTO 

INTRODUÇÃO 

O termo acolhimento na saúde vem sendo usado para definir a atitude de 
disponibilidade interna para o encontro com outro que permite e promove diálogo e 
compreensão mútua.  
Na Política Nacional de Humanização (PNH), define-se acolhimento como um 
dispositivo de humanização “das práticas de saúde”, que deve estar de algum modo, 
em todos os serviços e ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
 

FINALIDADE 

Aferir os sinais vitais frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, 
temperatura e peso em crianças e adultos, posteriormente anotar os parâmetros no sistema. 

MATERIAL 

 Álcool a 70%. 

 Estetoscópio 

 Esfigmomanômetro 

 Termômetro 

 Balança para adulto e infantil. 

 Mesa 

 Papel 

 Computador 

 EPI individual (máscara descartável e luvas de procedimento); 

ORIENTAÇÕES 

 Ficar atento as queixas e alterações dos sinais vitais do paciente. 

 Usar de forma correta o material quando estiver avaliando o paciente. 

 Higienizar o material após utilizar em cada paciente. 

                                        

TÉCNICA CORRETA 
1, Higienizar as mãos com álcool a 70%. 
2. Usar os EPI's (luvas de procedimento e máscara cirúrgica simples). 
3.Aferir a pressão arterial posicionando o esfigmomanômetro no braço do paciente com 
indicação da seta em cima da artéria braquial, insuflar com a pera até não auscultar e em 
seguida insuflar por 10 a 20 mmHg. Posicionar e estetoscópio com olivas nos ouvidos e a 
campânula na fossa ante cubital e auscultar visualizando o valor da pressão arterial no 
relógio. 
4. Anotar e registrar o valor no sistema e informar ao paciente ou acompanhante valor de sua 
PA. Se alterada, informar ao enfermeiro da classificação de risco. 

5.Posicionar o paciente na balança para verificação do peso. registrar no sistema e 

informar ao paciente ou acompanhante valor. 
6.  Realizar a mensuração da temperatura axilar com termômetro durante 3-5 min. 
Registrar no sistema e informar ao paciente ou acompanhante valor. 
7. Encaminhar e orientar o paciente ao registro. 
8. Averiguar a espera pelo atendimento na classificação de risco, comunicar ao 

enfermeiro da classificação de risco se o paciente chegar ou evoluir com piora do quadro. 
 



127  

Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 

    

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL, Ministério da Saúde. O processo de trabalho em saúde. Curso de Formação de 
Facilitadores de Educação Permanente em Saúde, Unidade de Aprendizagem e Relações de 
Produção de Cuidados, EAD/ ENSP/FIOCRUZ, 2005, pp. 67-80.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 2006.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização (PNH). Acolhimento com 
classificação de risco. Série Cartilhas da PNH, 2004 

 
 

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
02 

 

Versão 01 

Executante: 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Manual do Humaniza SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde, a 
classificação de risco vem sendo utilizada em diversos países. Para essas 
classificações foram desenvolvidos diversos protocolos, que objetivam, em primeiro 
lugar, não demorar em prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta 
imediata. Por isso, todos eles são baseados na avaliação primária do paciente, já 
bem desenvolvida para o atendimento às situações de catástrofes e adaptada para 
os serviços de urgência. Uma vez que não se trata de fazer um diagnóstico prévio 
nem de excluir pessoas sem que tenham sido atendidas pelo médico, a classificação 
de risco é realizada por profissional de enfermagem de nível superior, que se baseia 
em consensos estabelecidos conjuntamente com a equipe médica para avaliar a 
gravidade ou o potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento 
do paciente.  
 

FINALIDADE 

Humanizar o atendimento através de escuta qualificada;  
Organizar processos de trabalho e espaço físico;  
Identificar prontamente condições de risco e priorizar o atendimento;  
Priorizar o atendimento de acordo com critérios clínicos, vulnerabilidade e grau de 
sofrimento, utilizando protocolo específico;  
Informar aos pacientes e familiares a expectativa de atendimento e tempo de espera 
a fim de diminuir a ansiedade gerada pelo o que é desconhecido;  
Pactuar com o usuário a resposta possível a sua demanda, de acordo com a 
capacidade do serviço;  
Encaminhar, quando necessário, com garantia de acesso à rede de atenção;  
Fomentar a rede de atenção de saúde, articulando a atenção básica e especializada 
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com vistas à atenção integral. 

MATERIAL 

 Álcool a 70%. 

 Algodão 

 Estetoscópio 

 Esfigmomanômetro 

 Glicosimêtro 

 Estetoscópio 

 Mesa 

 Papel 

 Computador 

 EPI individual (máscara descartável e luvas de procedimento); 

ORIENTAÇÕES 

 Ficar atento as queixas e alterações dos sinais vitais do paciente. 

 Detalhar sobre as queixas, comorbidades, alergias e medicamentos. 

 Usar de forma correta o material quando estiver avaliando o paciente. 

 Higienizar o material após utilizar em cada paciente. 

                                        

TÉCNICA  

1. Higienizar as mãos com álcool a 70%. 
2. Usar os EPI's (máscara cirúrgica simples). Para procedimentos como glicemia 
utilizar as luvas de procedimento. 
3. Verificar no sistema na fila de espera a presença de fichas de atendimento, 
chamando de forma ágil e responsável. 
4. Solicitar a presença do acompanhante, caso seja idoso, criança, com déficit 
cognitivo ou pacientes psiquiátricos. 
5. Realizar classificação de risco de acordo com Manual de Classificação de Risco do 
HumanizaSUS.  
6. Classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo HumanizaSUS 
7. Registrar queixas e os dados apresentados pelo paciente na ficha de classificação 
no sistema, sinalizando através de cores a classificação do usuário no fim do 
atendimento de acordo com protocolo HumanizaSUS. 
8. Orientar o usuário de forma clara quanto à sua situação e quanto ao tempo de 
espera do atendimento. (Vermelho – Imediato; Amarelo – 30min; Verde- 120 min; 
Azul- 140 min). 
9. Reclassificar os usuários quando necessário (manter porta anterior da 
classificação aberta para melhor visualização). 
10. Estar integrado com a equipe multiprofissional, buscando melhor resolutividade 
quanto aos problemas do usuário. 
11. Preencher as fichas de notificação de agravos a saúde do SINAN quando 
suspeitar de alguma patologia pela clínica do paciente. 
12. Realizar glicemia capilar quando o paciente for diabético ou tiver sinais e 
sintomas de hiperglicemia/hipoglicemia. 

13. Encaminhar imediatamente a sala vermelha, caso paciente seja classificado 
como vermelho e comunicar ao médico chefe de equipe, a enfermeira da sala 
vermelha e volante. Solicitar que o maqueiro realize o transporte do paciente.  



129  

 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 

    

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL, Ministério da Saúde. O processo de trabalho em saúde. Curso de Formação de 
Facilitadores de Educação Permanente em Saúde, Unidade de Aprendizagem e Relações de 
Produção de Cuidados, EAD/ ENSP/FIOCRUZ, 2005, pp. 67-80.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 2006.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização (PNH). Acolhimento com 
classificação de risco. Série Cartilhas da PNH, 2004 

 
 
 

 

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Organização do Setor de Esterilização 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

06/ 01/ 2020 

DATA:  

 
 
 

Finalidade: Organizar o processo de trabalho do pessoal da área de esterilização de 
materiais e instrumentais. 

Materiais necessários: álcool a 70%; EPI’s; pano de limpeza; balde; água;  

Principais atividades: 
 

1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após executar as 

atividades; 

2. Fazer limpeza das autoclaves com pano umedecido em água; 

3. Passar álcool a 70% em toda a superfície dos móveis e bancadas; 

4. Usar EPI (jaleco, touca e luvas de amianto - quando necessário); 

5. Controlar o funcionamento das autoclaves, registrando todos os parâmetros de cada 

ciclo da esterilização, verificando se o processo está dentro do padrão estabelecido; 

6. Complementar rótulo do material anotando a data da esterilização, validade e o 
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número do lote; 

7. Montar a carga de acordo com as orientações básicas: 

 Utilizar cestos de aço para acondicionar os pacotes; 

 Observar o tamanho do pacote e adequá-lo ao tamanho do cesto; 

 Colocar os pacotes na posição vertical, dentro dos cestos ou na rack; 

 Evitar que o material encoste-se às paredes da câmara; 

 Deixar espaço entre um pacote e outro para permitir a penetração do vapor; 

 Posicionar os pacotes pesados na parte inferior da rack; 

 Colocar os materiais: bacias, vidros e cubas com a abertura voltada para 

baixo; 

 Utilizar no máximo 85% da capacidade da autoclave. 

8. Colocar na autoclave os pacotes com os testes biológicos no primeiro ciclo 

diariamente; 

9. Entreabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 15 minutos 

para retirar o material; 

10. Após o esfriamento dos pacotes, encaminhá-los ao Arsenal; 

11. Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvidas na execução das 

atividades; 

Cuidados: Manter a área limpa e organizada. 

Ações em caso de não conformidade: Caso o material ou equipamento não esteja 
apresentando eficácia comunicar ao responsável para ser providenciado às mudanças 
adequadas.    

 

Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ 

_______ 
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POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Limpeza dos Artigos Instrumentais e Materiais 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

05/ 05/ 2020 

DATA:  

 
 
 

Finalidade: Manter os artigos livres de sujidades e evitar a proliferação de micro-
organismos, eliminando a matéria orgânica e micro-organismos, controlando a formação de 
biofilme.  

Materiais necessários: esponja macia, detergente enzimático, recipiente com tampa, 
escova com cerdas de nylon macias, lupa, luvas de borracha, óculos, avental impermeável, 
gorro, máscara, pano limpo, água. 

Principais atividades: 
 Higienizar as mãos; 

 Colocar o gorro, máscara, óculos, avental impermeável; 

 Calçar as luvas de borracha; 

 Manter os artigos após o uso preferencialmente em recipientes com água 

tampados, evitando a desidratação da matéria orgânica; 

 Preparar a solução de detergente enzimático, conforme orientação do fabricante; 

 Retirar o instrumental da água, deixando escorrer o excesso; 

 Retirar os artigos da água e proceder à limpeza manual com auxílio de esponjas, 

escovas e solução de detergente enzimático; 

 Imergir os artigos em solução de detergente enzimático e mantê-los durante o 

tempo preconizado pelo fabricante; 

 Enxaguar em água corrente; 

 Secar os artigos com pano limpo e seco; 

 Realizar a inspeção, com auxílio da lupa, de todo o material, instrumental e 

campos lavados verificando a qualidade da limpeza, reprocessar aqueles em que 

persistiu sujidade visível; 

 Separar os artigos que apresentarem alterações, ferrugem ou estejam danificados, 

encaminhando-os para manutenção e/ou descarte; 

 Encaminhar os artigos que estiverem em boas condições de uso para a área de 

preparo e Esterilização; 
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 Lavar as luvas antes de retirá-las; 

 Higienizar as mãos. 

Cuidados:  
 A solução de detergente enzimático deverá ser preparada (diluída) no momento do 

uso e desprezada logo após a retirada dos artigos. 

 A automação do processo de limpeza é essencial para garantir a eliminação de 

toda sujidade e biofilme. 

Ações em caso de não conformidade: Em qualquer sinal de falha informar a coordenação 
da unidade. 

 
 
 

Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ _______ 
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POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Acondicionamento dos artigos para esterilização em autoclave. 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

05/ 05/ 2020 

DATA:  

 
 

Finalidade: Manter a esterilidade, assegurando a existência de barreira física eficiente à 
penetração de micro-organismos após a esterilização. Garantir a rastreabilidade. 

Materiais necessários: Campos de tecido, papel grau cirúrgico com filme de polipropileno 
e poliestireno, papel crepado e/ou sms, fita crepe com indicador químico adequado à 
embalagem, indicador químico interno (teste multiparamétrico ou integrador), caneta, 
materiais, instrumentais, compressas de gazes e seladora. 

Principais atividades: 
 
A cada processo: 

 Higienizar as mãos; 
 Embalar em campos de tecido, papel grau cirúrgico com filme de polipropileno e 

poliestireno, papel crepado e/ou sms, os kits de instrumentos e materiais, 
respeitando a rotina de uso; 

 Colocar o indicador multiparamétrico (fig. 1) ou integrador em todos os pacotes 
ou pelo menos no Interior dos pacotes mais críticos; 

           Obs. Remover o ar do interior dos pacotes antes da selagem e selar o papel grau                 
cirúrgico, deixando uma borda de 2 cm em um dos lados da embalagem, de modo a facilitar 
a abertura asséptica do pacote. 

 Ao embalar com campo de algodão, papel crepado ou sms (Figura 2). 
 Tesoura e outros materiais articulados devem ser colocados abertos na 

embalagem para que o agente esterilizante atinja as áreas críticas do artigo. 
 Identificar as embalagens com nome do artigo se necessário, data de 

esterilização, data limite para uso e nome do funcionário. Nas embalagens de 
papel grau cirúrgico identificar na borda e nos campos, papel crepado ou sms 
utilize um pedaço de fita crepe. 

  
                           Fig 1.                                                                                 Fig 2.                                                        
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Cuidados:  
 Data limite de uso do produto esterilizado: prazo estabelecido, baseado em um 

plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência 
das embalagens, eventos relacionados ao seu manuseio (estocagem em 
gavetas, empilhamento de pacotes, dobras das embalagens), segurança da 
selagem e rotatividade do estoque armazenado; 

 Rastreabilidade: capacidade de traçar o histórico do processamento do produto 
para saúde e da sua utilização por meio de informações previamente registradas. 

Ações em caso de não conformidade: No caso de mau manuseio ou técnica realizada 
rever conduta para obter um bom resultado. 
 

 
 

Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ _______ 
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POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Carregamento da autoclave 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

05/ 05/ 2020 

DATA:  

 
 

Resultados esperados: Assegurar a perfeita esterilização dos artigos por meio da adequada 
circulação do agente esterilizante (vapor saturado sob pressão) na câmara. 

Materiais necessários: Materiais e instrumentais embalados, identificados se necessário, e 
com indicador químico externo (presente na embalagem ou fita crepe indicadora). 

Principais atividades: 

 

A cada processo: 
 Higienizar as mãos. 

 Selecionar o ciclo de esterilização de acordo com a carga de material a ser esterilizado e 

o manual do fabricante, podendo utilizar ciclos a 121ºC, 127ºC ou 134ºC. 

 Carregar a autoclave, não ultrapassando 70% da capacidade da câmara: 

 Não encostar os pacotes nas paredes da câmara; 

 Colocar os pacotes maiores em cima e os menores embaixo; 

 Artigos côncavos devem ser colocados com a abertura voltada para baixo; 

 Deixar um espaço mínimo de 2 cm entre um pacote e outro; 

 Dispor os pacotes em pé, com o auxílio de um suporte, atentando para que, no caso de 

papel grau cirúrgico, a parte de papel dos pacotes esteja voltada para o plástico de outro 

pacote; 

 Higienizar as mãos. 

Cuidados:  

 Os pacotes contendo indicadores de esterilização devem ser colocados próximos a área 

de dreno da autoclave. 

 Caixas metálicas só poderão ser empregadas caso sejam perfuradas. 

Ações em caso de não conformidade: Em caso de equipamento apresentar defeito ou mal  

Funcionamento comunicar ao responsável do serviço de saúde.  
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Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ _______ 

 
 
 

 

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Esterilização em autoclave 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

05/ 05/ 2020 

DATA:  

 

Resultados esperados: Promover a eliminação dos micro-organismos viáveis a um nível de 
segurança. 

Materiais necessários: Água destilada, formulário para registro dos lotes de esterilização e 
resultados dos indicadores de qualidade, materiais embalados e máscara. 

Principais atividades: 

A cada processo. 
 Fechar a porta da autoclave, após seu carregamento conforme orientação específica; 

 Programar o ciclo de esterilização de acordo com o material a ser esterilizado 

(densidade – campos, caixas e superfície – pacotes pequenos com instrumentos) e 

iniciar o processo; 

 Acompanhar, durante todo o ciclo, se possível, os dados do manômetro, 

manovacuômetro e termômetro, para verificar a ocorrência de irregularidades no 

processo; 

 Depois de terminado o ciclo, aguardar a saída do vapor (manovacuômetro vai à zero); 

 Entreabrir a porta e aguardar o material esfriar (caso sua autoclave não realize a 

secagem fechada); 

 Colocar a máscara; 

 Higienizar as mãos; 

 Retirar os materiais; 

 Verificar se todos os indicadores externos mudaram de coloração de modo uniforme e de 

acordo com o padrão; 

 Após o esfriamento do material, encaminhá-lo para armazenagem ou uso; 
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Cuidados:  

 Não retirar pacotes úmidos da autoclave, se os mesmos estão ficando úmidos, deve-se 

verificar se não está ocorrendo falha técnica ao carregar a autoclave (posição dos 

pacotes, quantidade dos mesmos...), ou água destilada na autoclave em excesso entre 

outros, se a técnica estiver correta, chamar a manutenção para verificação da autoclave; 

 Quando os pacotes críticos forem abertos retirar o indicador químico, analisar e registrar 

os resultados; 

 Evitar cargas mistas (campos e instrumental). Caso seja necessário, colocar os têxteis 

acima dos instrumentos. 

Ações em caso de não conformidade: Qualquer sinal de defeito do equipamento ou mau 

funcionamento no processo de estilização comunicar a coordenação.  

 
 

Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ _______ 
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POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  

OPERADOR: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Armazenamento dos artigos esterilizados 

SUPERVISOR: Enfermeiros Plantonistas 

FREQUÊNCIA 

 

OPERADOR: Técnico de Enfermagem 

REVISÃO: 01 DATA DA CRIAÇÃO:  

05/ 05/ 2020 

DATA:  

 
 
 

Resultados esperados: Manter a esterilidade dos artigos. 

Materiais necessários: Caixas plásticas com tampa, gavetas e armários com portas para a 
guarda de artigos esterilizados. 

Principais atividades: 

 

A cada processo: 
 Estocar os artigos esterilizados em local exclusivo e de acesso restrito; 

 Manusear os pacotes esterilizados o mínimo possível e com muito cuidado, pois a 

manutenção da esterilidade é evento dependente; 

 Não encostar os pacotes esterilizados nas paredes dos armários; 

 Armazenar os pacotes esterilizados por data de validade; 

 Manter o armário limpo e organizado; 

 Revisar semanalmente a validade da esterilidade / data limite para o uso expressa 

nas embalagens dos pacotes. 

Cuidados:  

 A validade da esterilização é hoje considerada indefinida – desde que não ocorram 

eventos como molhar a embalagem, cair no chão, fixar pacotes esterilizados usando 

elásticos, tocar os pacotes com as mãos enluvadas contaminadas; 

 Sugere-se que o Responsável Técnico após a realização dos procedimentos para 

validação de todo o processamento dos artigos, estabeleça o prazo de validade / data 

limite para o uso. 

Ações em caso de não conformidade: Se detectar pacotes danificados, molhados ou 

manchados suspender imediatamente a utilização do mesmo.  
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Elaborado por: Aprovado por: Revisão 

  ______/ _______/ _______ 

 
 

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  

Bancada nº. 
03 

 

Versão 01 

Executante: 
ENFERMEIRO 
E TÉC. 
ENFERMAGEM 

GLICEMIA CAPILAR 

INTRODUÇÃO 

A glicemia é o termo que se refere à quantidade de glicose, mais conhecido como 
açúcar, no sangue que chega através da ingestão dos alimentos que contém 
carboidratos, como bolo, massas e pães, por exemplo. A concentração de glicose no 
sangue é controlada por dois hormônios, a insulina que é responsável pela diminuição 
do açúcar na corrente sanguínea e o glucagon que tem função de aumentar os níveis 
de glicose. 

FINALIDADE 

Aferir corretamente a glicemia capilar do paciente.  

MATERIAL 

 EPI individual (máscara descartável e luvas de procedimento); 

 Fitas de glicemia. 

 Glicosímetro. 

 Lanceta ou agulha descartável de insulina (13 x 4,5) ou IM (25 x 07).  

 Algodão. 

 Álcool a 70%. 

 Coletor perfuro-cortante 

ORIENTAÇÕES 

 Observar a calibração (código) do glicosímetro e seguir as recomendações do 
fabricante. 

 Observar as condições do paciente; 

 Proceder à desinfecção do glicosímetro com álcool a 70% após o término do 
procedimento 

                                        

TÉCNICA  

 Higienizar as mãos. 

 Reunir material para o procedimento. 

 Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado. 

 Colocar luvas de procedimentos. 

 Escolher o local da punção. 

 Realizar a antissepsia do local da punção com álcool a 70%. 
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 Puncionar na área da extremidade lateral da falange com a lanceta/ agulha. 

 Colocar a fita no glicosímetro. 

 Preencher o local indicado com uma gota de sangue. 

 Aguardar a leitura e o resultado. 

 Informar ao paciente e ao médico (caso seja alterado), o resultado.  

 Recolher o material, descartar a lanceta ou agulha no coletor do perfuro cortante. 

 Retirar as luvas. 

 Higienizar as mãos. 

 Registrar o resultado e o procedimento no prontuário (classificação de risco). 
Elaborado por:  Revisado por: Elaboração: Vencimento: 

    

 
REFERÊNCIAS 
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FOLHA DE REGISTRO DE TEMPERATURA 

 

UNIDADE: Pronto Atendimento de Colina- SP 

DESCRIÇÃO:  

MÊS ANO: 

Di
a 

Hora Temperatura Rubrica Hora Temperatura Rubrica Temperatura 

MOM MAX. MIN.     MOM MAX. MIN.   MOM MAX. MIN. 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           
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19                           

20                           

21                           

22                           

23                           

24                           

25                           

26                           

27                           

28                           

29                           

30                           

31                           
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EXTRUTURAÇAÕ DOS RECURSOS HUMANOS  
 
 

 
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO “DR. MANOEL PALOMINO FERNANDES” PRAÇA 
“DR. LAMOUNIER DE ANDRADE”, Nº126, CEP 14770-000, COLINA–SP, Tel: (17) 3341-4353 

 

FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL DO COLABORADOR  

 

 
NOME: 
 
CPF: 
RG: 
SUS: 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
CARGO:  
 
DATA DA ADMISSÃO: 

 
 

 Observação: Tem como objetivo otimizar as informações dos colaboradores, tendo em 

vista que todo RH fica arquivado no escritorio do Instituto, dificultando o fornecimento 

rapido e agil, para cadastro em prontuario, CNES entre outros.



151  

 
 

ÁREA/ ESPAÇOS  FÍSICOS DA INSTITUIÇÃO   
 
 
 
 
         SALA DE EMERGÊNCIAS                   SALA DE MEDICAÇÕES 

  
                       RECEPÇÃO                                    SALA DE ESPERA 

  
 
 
 
 
                 FARMACIA                                           TRIAGEM 
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                                                   SANITÁRIOS 
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               CONSULTÓRIO 1                                   CONSULTÓRIO 2 
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                  SALA DE CURATIVOS               SALA  PEDIATRIA 

  
   
           
              REPOUSO FEMININO                       REPOUSO MASCULINO      

  
 
 
        CORREDOR  P.A.M.                                            COZINHA            
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           CONSULTÓRIO CECOV                            SALA DE ESPERA CECOV

  
      
 
        
 
    SALA DE MEDICAÇÃO CECOV         SALA DE OBSERVAÇÃO CECOV 
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                                      QUARTOS ISOLAMENTO COVID19 
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     COPA ISOLAMENTO COVID19             CORREDOR ISOLAMENTO COVID19 
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SERVIÇO DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO  
 
ORIENTAÇÃO IN’LOCO DAS NORMATIVAS DO SERVIÇO 
 
 

 
 
 
 
 
As abordagens do grupo de controlador de acesso, são sempre humanizadas e éticas, 
buscando sempre direcionar o paciente e seus acompanhantes para o setor especifico. 
Eles foram orientados a: 
 

 Direcionar as suspeitas de covid-19 para o setor Cecov.  

 Orientar fluxo correto de acompanhantes  

 Auxiliar  as pacientes com dificuldades visuais 

 Orientar fluxo correto de pacientes que estão aguardando exames. 

 Manter a  ordem no setor recepção, evitando aglomeração de pessoas. 
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 Atender a todos com respeito, etica e humanismo, levando em consideração as  

necessidades dos municipes. 

 

 

 Conclusão:  

 

Apesento o relatorio de produção da equipe  do periodo de 07 de março de 2021 a 30 de 

março de 2021, nesse periodo aconteceu a implantação do sistema de informação com 

objetivo ao longo dos meses  mapear todo o processo de produção da unidade e sua 

carencias, dando enbasamento para equipe multidisciplinar apromirar as praticas 

assitencias, e oferecendo subsidios para a gestão tomar decisões acertivas, levando 

sempre em consideração numeros pontuados ao longo do processo de trabalho. Um 

proceso de implantação é sempre complexo, nesse mês em especial, trabalhamos com 

sistema de informatização novo,  e profissionais que estavam acostumados com o manejo 

de outro sistema, sem contar que a equipe gestora precisa mapear todas as carencias, 

habilidades, e dificuladades de toda a equipe multidisciplinar, e as necessidades 

individuais de cada usuario. As demandas mapeadas  influenciaram a gestão  na tomada 

de decisões,  e na eleboração de instrumento normativos de trabalho. A intenção da 

gestão é oferecer através de relatorios  mensais,  indicadores comparativos, dando ampla 

noção da qualificação dos Recursos humanos e fisiços, a gestão atual.



 

 


