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1. Apresentação 

REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL 

CADASTRONACIONALDAPESSOAJURÍDICA 
 

NÚMERO 
DEINSCRIÇÃO27.4
50.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTEDEINSCRIÇÃOEDESITUAÇÃOCADAST
RAL 

DATADEABERTURA 
19/10/2016 

NOMEEMPRESARIAL 
INSTITUTODEESTUDOS EPESQUISASHUMANIZA 

TÍTULODOESTABELECIMENTO(NOMEDEFANTASIA) 
O.S.HUMANIZA 

PORTEDEMAIS 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODAATIVIDADEECONÔMICAPRINCIPAL 
86.60-7-00 -Atividadesdeapoio àgestãodesaúde 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS 
94.30-8-00-Atividadesdeassociaçõesdedefesadedireitossociais 
94.93-6-00-Atividadesdeorganizaçõesassociativasligadasàculturaeàarte85.50-3-02 -
Atividadesdeapoio à educação, excetocaixasescolares. 

85.11-2-00-Educaçãoinfantil–creche 

87.11-5-01-Clínicaseresidênciasgeriátricas 

86.90-9-01-Atividadesdepráticasintegrativasecomplementaresem saúdehumana 
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento aurgências. 

86.30-5-99-Atividadesdeatençãoambulatoriaisnão especificadasanteriormente 

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares86.10-1-02-
Atividadesdeatendimentoem pronto-socorroeunidadeshospitalaresparaatendimentoaurgências 
86.30-5-01-Atividademédicaambulatorialcomrecursospararealizaçãodeprocedimentoscirúrgicos85.32-5-00 -
Educaçãosuperior-graduação e pós-graduação 

94.99-5-00-Atividadesassociativasnãoespecificadasanteriormente 

87.20-4-99-Atividadesdeassistênciapsicossocialeàsaúdeaportadoresdedistúrbiospsíquicos,deficiênciamentale 
dependência químicae grupossimilaresnãoespecificadasanteriormente 
86.22-4-00-Serviçosderemoçãodepacientes,exceto osserviçosmóveisdeatendimento aurgências86.30-5-03 -
Atividade médica ambulatorialrestritaaconsultas 
86.21-6-01 -UTImóvel 

86.21-6-02-Serviçosmóveisdeatendimento a urgências,excetoporUTImóvel 

87.30-1-99-
Atividadesdeassistênciasocialprestadasemresidênciascoletivaseparticularesnãoespecificadasanteriormente 

87.20-4-01-Atividadesdecentrosdeassistênciapsicossocial 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODANATUREZAJURÍDICA 
399-9–Associação Privada 

LOGRADOURO 
RDR.OSCARGOES CONRADO 

NÚMERO
586 

COMPLEMENTO 

CEP14.77
0-000 

BAIRRO/DISTRITOCENTRO MUNICÍPIO
COLINA 

UF
SP 

ENDEREÇO 
ELETRÔNICOCONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 

TELEFONE(17
)3321-1616 

ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR) 
***** 

SITUAÇÃO 
CADASTRALATIVA 

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL19/10
/2016 
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MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL 

SITUAÇÃOESPECIAL 

******** 

DATADASITUAÇÃOESPECIAL 

******** 

Aprovadopela InstruçãoNormativa RFBnº1.863,de27dedezembrode2018. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASILCADASTRONACIONALDAPESSOAJURÍDICA 

NÚMERO 
DEINSCRIÇÃO27
.450.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTEDEINSCRIÇÃOEDESITUAÇÃOCA
DASTRAL 

DATADEABERTURA 
19/10/2016 

NOMEEMPRESARIAL 
INSTITUTODEESTUDOS EPESQUISASHUMANIZA 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS 
87.11-5-03-Atividadesdeassistênciaa deficientesfísicos,imunodeprimidoseconvalescentes87.11-5-04 -
Centrosdeapoioapacientescomcâncer e comAIDS 
86.40-2-01-Laboratóriosdeanatomiapatológicaecitológica86.40-2-02 
-Laboratóriosclínicos 
86.40-2-03-Serviçosdediáliseenefrologia86.40-2-
04 -Serviçosde tomografia 
86.40-2-05-Serviçosdediagnósticoporimagemcom usoderadiaçãoionizante,excetotomografia86.40-2-06 -
Serviçosde ressonânciamagnética 
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética86.40-2-08 
-Serviçosde diagnóstico porregistrográfico-ECG,EEGeoutrosexamesanálogos 
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos86.40-2-
10 -Serviçosde quimioterapia 
86.40-2-11 - Serviços de 
radioterapia86.40-2-12 - Serviços de 
hemoterapia86.40-2-13 -
Serviçosdelitotripcia 

86.40-2-14-Serviçosdebancosdecélulasetecidoshumanos 

86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêuticas não 
especificadasanteriormente 

88.00-6-00-Serviçosdeassistênciasocialsem alojamento 

86.50-0-99-Atividadesdeprofissionaisdaáreadesaúde nãoespecificadasanteriormente86.30-5-06 -

Serviçosde vacinação e imunizaçãohumana 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODANATUREZAJURÍDICA 
399-9–Associação Privada 

LOGRADOURO 
RDR.OSCARGOES CONRADO 

NÚMER
O586 

COMPLEMENTO 

CEP14.77
0-000 

BAIRRO/DISTRITOCENTR
O 

MUNICÍPIO
COLINA 

UF
SP 

ENDEREÇO 
ELETRÔNICOCONTATO@WDCONTABILIDADE.C
OM.BR ( 

TELEFONE1
7)3321-1616 

ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR) 
***** 

SITUAÇÃO 
CADASTRALATIVA 

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL1
9/10/2016 

MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL 

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR
mailto:CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR


5 

 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

Rua Cristóvão Colombo nº 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina– SP, 
contato@institutohumaniza.com.br  

SITUAÇÃOESPECIAL 
******** 

DATADASITUAÇÃOESPECIAL 
******** 

Aprovadopela InstruçãoNormativa RFBnº1.863,de27dedezembrode2018. 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASILCADASTRONACIONALDAP

ESSOAJURÍDICA 

Aprovadopela InstruçãoNormativa RFBnº1.863,de27dedezembrode2018. 

NÚMERO 
DEINSCRIÇÃO27
.450.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTEDEINSCRIÇÃOEDESITUAÇÃOCA
DASTRAL 

DATADEABERTURA 
19/10/2016 

NOMEEMPRESARIAL 
INSTITUTODEESTUDOS EPESQUISASHUMANIZA 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS 
86.50-0-01-Atividadesdeenfermagem86.50-
0-04-Atividadesdefisioterapia 

86.90-9-99-Outrasatividadesdeatençãoàsaúdehumananãoespecificadasanteriormente 

CÓDIGOEDESCRIÇÃODANATUREZAJURÍDICA 
399-9–Associação Privada 

LOGRADOURO 
RDR.OSCARGOES CONRADO 

NÚMER
O586 

COMPLEMENTO 

CEP14.77
0-000 

BAIRRO/DISTRITOCENTR
O 

MUNICÍPIO
COLINA 

UF
SP 

ENDEREÇO 
ELETRÔNICOCONTATO@WDCONTABILIDADE.C
OM.BR ( 

TELEFONE1
7)3321-1616 

ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR) 
***** 

SITUAÇÃO 
CADASTRALATIVA 

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL1
9/10/2016 

MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL 

SITUAÇÃOESPECIAL 
******** 

DATADASITUAÇÃOESPECIAL 
******** 

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR
mailto:CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR


6 

 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

Rua Cristóvão Colombo nº 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina– SP, 
contato@institutohumaniza.com.br  

 

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 

eassistenciais 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 qualidadede 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 aprestação eficiente de 

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

O Instituto oferece qualidade em a ssessoria 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 apresentando 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 político-económicos 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, 
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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. 

 

PROPOSTA DO INSTITUTO HUMANIZA 

 

• Manter e desenvolver educação e ensino em todos os níveis e 

modalidades, inclusive, formação inicial e continuada de colaboradores 

emprogramas 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 como 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 

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:contato@humanizaep.com.br


8 

 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

Rua Cristóvão Colombo nº 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina– SP, 
contato@institutohumaniza.com.br  

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 

escritae eletrônica, produzindo, divulgando e distribuindo obras, além de 

incluir aproduçãode 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 

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 entreu suários, 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 com 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, semprivilégios de qualquer espécie 
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2. Município deAracaju 

 

 

 

 
Aracaju é um município brasileiro, capital do estado de Sergipe. 

Localiza-se no leste do estado, sendo cortada por rios como o Sergipe e o 

Poxim. De acordo com a estimativa de 2017, sua população é de 664.908 

habitantes. Densidade demográfica segundo IBGE 

3.140,65hab/km².Somando-se as populações dos municípios que formam a 

Grande Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São 

Cristóvão, o número passa para 938.550 habitantes. Apesar de ser a menos 

populosa das capitais nordestinas, sua localização perfaz como importante 

ponto estratégico enquanto centro urbano, econômico, cultural e político para 

o país. 

É apontada como a capital com menor desigualdade do Nordeste 

Brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais saudáveis do país, 

exemplo nacional na consideração de ciclovias nos projetos de deslocamento 

urbano e é considerada a segunda capital do país com menor índice de 

fumantes.Esta entre as capitais com os custos de vida mais reduzidos do país, 

tendo focado mais recentemente suas ações turísticas na criação de 

alojamentos coletivos, tais como os mundialmente conhecidos hostels. 
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As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de sesmarias  

 

doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1.602. No ano de 1.699, tem-se 

notícia de um povoado surgido às margens do Rio Sergipe, próximo à região 

onde este desagua no mar, com o nome de Santo Antônio de Aracaju. Em 

1.757, Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores crescimentos e já era 

incluída como sítio da freguesia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do 

Tomar do Cotinguiba. No dia 2 de março de 1.855, a Assembleia Legislativa 

da Província abriu sessão em uma das poucas casas existentes na Praia de 

Atalaia. Nesta sessão, tendo previamente analisado a situação em que se 

encontrava a província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da Província de 

Sergipe Del Rey, decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, 

para a cidade portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com 

grande surpresa pelos presentes. 

A história da cidade de Aracaju está relacionada à da cidade de São 

Cristóvão, a antiga capital da Capitania de Sergipe (atual estado de Sergipe). 

Foi a partir da decisão de mudança da cidade que abrigaria a capital provincial 

que Aracaju nasceu. Fundada em 1855, foi a segunda capital planejada de um 

estado brasileiro (a primeira foi Teresina, em 1852). Todas as suas ruas foram 

projetadas geometricamente, como um tabuleiro de xadrez, para 

desembocarem no rio Sergipe. Até então, as cidades adaptavam-se às 

respectivas condições topográficas naturais, estabelecendo uma 

irregularidade no panorama urbano, exceto as cidades reais fundadas no 

século XVI por exemplo (geralmente vilas sedes de protetorados privados a 

exemplo de Olinda), que eram planejadas de modo linear tendo como base 

uma cruz de acordo com mapas da época. O engenheiro Sebastião José 

Basílio Pirro contrapôs essa irregularidade e Aracaju foi, no Brasil, um dos 

primeiros exemplos de tal tendência geométrica. 

 

Período pré-cabralino 

Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região da 

atual cidade de Aracaju foram expulsos para o interior do continente por povos 

tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os 
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primeiros europeus à região, a mesma era ocupada por um desses povos 

tupis: o dos tupinambás. 

 

São Cristóvão 

No início da colonização portuguesa da região onde hoje se 

encontram Aracaju e cidades vizinhas, ela estava sob a jurisdição da Capitania 

da Baía de Todos os Santos, que hoje é o estado da Bahia. A princípio, essa 

região era território do líder indígena Serigi, que dominava desde as margens 

do Rio Sergipe até a do Rio Vaza-Barris. 

Em 1590, o militar português Cristóvão de Barros atacou as tribos 

do cacique Serigy e de seu irmão Siriri, derrotando-os. Assim, no dia 1 de 

janeiro de 1590, Cristóvão de Barros fundou a cidade de São Cristóvão junto 

à foz do Rio Sergipe e definiu a Capitania de Sergipe, ainda subordinada à 

Capitania da Baía de Todos os Santos. Mais tarde, a cidade foi transferida 

para as margens do Rio Poxim e, enfim, para o Rio Paramopama, afluente do 

Vaza-Barris. 

Assim, São Cristóvão tornou-se a capital da província. Diferente do 

que aconteceu nos outros estados da Região Nordeste, a capital de Sergipe 

ficava a mais de vinte quilômetros de distância do mar (caso similar ao de João 

Pessoa, mas esta não perdeu o status de sede com o pretexto da transferência 

do porto para um município vizinho, apenas houve um decaimento no bairro 

do porto fluvial; vale lembrar que tanto Filipeia quanto São Cristóvão eram as 

duas maiores e mais antigas cidades reais de uma vasta área costeira a norte 

da então capital Salvador). Desta forma, seus portos, por onde passavam 

navios, ficavam nos rios. 

 

De povoado a capital 

As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de 

sesmarias doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1602. Eram 

compostas de 160 quilômetros de costa, mas, em todas as margens, não 

existia nenhuma vila, apenas povoados de pescadores. 

No ano de 1699, tem-se notícia de um povoado surgido às margens 

do Rio Sergipe, próximo à região onde este desagua no mar, com o nome de 
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Santo Antônio de Aracaju. Seu capitão era o indígena João Mulato. Em 

meados  

 

do século seguinte, em 1757, Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores 

crescimentos e já era incluída como sítio da freguesia de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro do Tomar do Cotinguiba. 

Na então capital de Sergipe, São Cristóvão, estava-se tendo 

dificuldades com relação aos portos. Como a capital ficava no interior do 

estado, a navegação até os portos era somente fluvial, o que era um 

inconveniente, uma vez que os maiores navios não tinham passagem por 

conta da tonelagem, fazendo os portos sergipanos servirem apenas para 

pequenas embarcações. 

A partir de 1854, a praia que hoje se situa no território de Aracaju, 

perto da foz do Rio Sergipe, despertou grande interesse do governo da 

província de Sergipe, que transferiu a alfândega e a Mesa de Rendas 

Provinciais para aquele local e construiu uma Agência do Correio e uma 

Subdelegacia Policial. Além disso, um porto foi construído na praia, 

denominada "Atalaia". 

A província necessitava de um porto de porte maior para seu 

progresso. No dia 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa da Província 

abriu sessão em uma das poucas casas existentes na Praia de Atalaia. Nesta 

sessão, tendo previamente analisado a situação em que se encontrava a 

província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da Província de Sergipe Del 

Rey, decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, para a 

cidade portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com grande 

surpresa pelos presentes. 

Assim, no dia 17 de março de 1855, Inácio Joaquim Barbosa 

apresentou o projeto de elevação do povoado de Santo Antônio de Aracaju à 

categoria de cidade e a transferência da capital da província para esta nova 

cidade, que foi chamada simplesmente de Aracaju. Foi um dos momentos mais 

importantes e de maior repercussão da história de Sergipe. A nova localização 

da capital iria beneficiar o escoamento da produção principalmente açucareira 

da época, além de representar um local mais adequado para a sede do 
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governo para o desenvolvimento futuro. A cidade de São Cristóvão não se 

revoltou de forma violenta contra a decisão, tendo apenas feito manifestações 

de protesto. Dessa forma, Aracaju passou à frente de várias cidades já 

estruturadas, com  

 

melhores condições enquanto desenvolvimento urbano. Cidades como 

Laranjeiras, Maruim e Itaporanga se apresentavam em condição superior à de 

Aracaju. Desde então, Inácio Joaquim Barbosa vem sendo considerado o 

"fundador de Aracaju", tendo atualmente um monumento em sua homenagem 

na Orla de Atalaia. Por não se ter tido êxito em encontrar nenhum retrato do 

presidente de Sergipe, o monumento não é uma estátua, mas uma estrutura 

de aço de 5,5 metros de altura e 2 200 quilogramas. 

Somente em 1865 a capital se firmou. A partir dessa data ocorre um 

novo ciclo de desenvolvimento, que dura até os primeiros e agitados anos da 

proclamação da República. Em 1884, surge a primeira fábrica de tecidos, 

marcando o início do desenvolvimento industrial. Em junho de 1886, Aracaju 

tinha 1 484 habitantes e já havia a imprensa oficial e algumas linhas de barco 

para o interior. Em 1900, inicia-se a pavimentação com pedras regulares e são 

executadas obras de embelezamento e saneamento. Centro do poder político-

administrativo, a Praça do Palácio (atual Praça Fausto Cardoso) foi o ponto de 

partida para o crescimento da cidade, pois todas as ruas foram ordenadas 

geometricamente para terminar no Rio Sergipe. 

 

Planejamento urbano 

Como Aracaju surgiu com o objetivo de sediar a capital da província 

de Sergipe Del-Rei, que até este momento se localizava na cidade de São 

Cristóvão, segundo alguns historiadores, o Centro foi idealizada com 

"planejamento urbano" desde o início, pois as primeiras ruas estão 

organizadas de forma a lembrar um tabuleiro de xadrez. 

O responsável pelo desenho da cidade de Aracaju foi o engenheiro 

Sebastião José Basílio Pirro. A construção da cidade apresentou algumas 

dificuldades de engenharia, pois a região continha muitos pântanos, pequenos 

lagos e mangues. 
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Apesar de se saber o dia exato de fundação da cidade, não se sabe 

com certeza qual foi o ponto inicial urbano. É provável que ela tenha sido 

ocupada a partir da atual Praça General Valadão, onde se situava o porto. 

 

Existe um bairro na cidade chamado América, o nome das ruas dele 

em grande parte são nomes dos outros países da América, há, também, em 

Aracaju, ruas que homenageiam os outros estados da federação e há 

conjuntos habitacionais como o Médici e o Castelo Branco que fazem 

homenagem aos generais que comandavam o país na época em que os 

mesmos foram construídos. 

 

Geografia 

De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída 

pelo IBGE, o município pertence às Regiões Geográficas Intermediária e 

Imediata de Aracaju. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões 

e mesorregiões, fazia parte da microrregião de Aracaju, que por sua vez estava 

incluída na mesorregião do Leste Sergipano. 

O solo da cidade era principalmente composto por areia e em zonas 

estuarinas (como nos Bairros Salgado Filho, Grageru, São José, Porto Dantas 

e Coroa do Meio) era uma área de manguezal, constantemente inundada. 

Hoje, grande parte da área de manguezal está coberta por concreto em 

diversos pontos da cidade. A vegetação original e o mangue, que ficava 

principalmente às margens do Rio Sergipe, foram quase completamente 

soterrados. Na zona norte da cidade estão as áreas mais elevadas, com 

destaque para o morro do Urubu, que tem altitude máxima aproximada de 

100m. Próximo a ele existem diversas colinas que dão uma acidentalidade ao 

relevo local, a exemplo do que acontece nos bairros Cidade Nova e 18 do 

Forte. Os prédios baixos facilitam a circulação de ar, ajudando a aliviar as altas 

temperaturas que afligem a cidade na maior parte do ano. Ao contrário do que 

acontece nas capitais litorâneas, o adensamento urbano da capital está à 

margem estuarina do rio Sergipe e aos seus afluentes. À beira-mar, estão os 

hotéis e casas de veraneio situam-se nos bairros Atalaia, Coroa do Meio e 

zona de Expansão, mesclando-se com uma crescente urbanização residencial 
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nessas áreas nas últimas duas décadas. 

As unidades que compõem o quadro morfológico são os tabuleiros 

sedimentares e planície flúvio-marinha e planície marinha. Relevo dessecado 

do  

 

tipo colina. Aprofundamento de drenagem muito fraca e extensão de suas 

formas. Os tabuleiros sedimentares são um conjunto de baixas elevações, com 

forma de mesa, separadas por vales de fundo chato, onde se desenvolvem 

amplas várzeas. O relevo plano faz com que seja bastante apropriada a prática 

do ciclismo, sendo este o meio de transporte incentivado pela Prefeitura. A 

escolha da bicicleta ajuda a diminuir os congestionamentos e libera o 

transporte público. Apesar disso, o ciclismo ainda é meio de transporte para 

as classes mais baixas. Existem algumas grandes ciclovias na cidade. As mais 

antigas são da avenida Augusto Franco, avenida Beira Mar, e mais 

recentemente, avenida São Paulo (em direção aos bairros mais periféricos), e 

da praia de Atalaia. 

A cidade tem a leste o Rio Sergipe, onde fica localizada a praia 13 

de Julho(mesmo nome do bairro). Atualmente o espaço dispõe de uma orla 

com diversificadas atividades relacionadas com o lazer. Em seu curso á 

margem da capital sergipana, o rio é considerado salobre. Nas imediações da 

foz o rio separa a capital da Ilha de Santa Luzia e desagua na praia da Coroa 

do Meio, onde também é despejada a maior parte do esgoto doméstico. O 

abastecimento de água é feito a partir do rio Poxim, que corta a cidade pelos 

bairros Jabotiana, São Conrado e desagua no rio Sergipe, no bairro 13 de 

Julho e do Rio São Francisco através de uma rede de adutoras. Na divisa com 

a cidade de Nossa Senhora do Socorro existe o Rio do Sal, de onde a 

prefeitura e particulares retiram água para regar os canteiros públicos e outras 

tarefas onde não há necessidade de se utilizar água potável. 

O clima é quente e úmido, com período chuvoso de março a agosto. 

A temperatura média anual é de 26 °C e precipitação média anual de 1 300 

milímetros (mm). Os meses mais quentes de Aracaju são: janeiro, fevereiro e 

março, com temperatura média de 27 °C, sendo que a média das máximas 

são 29 °C e a das mínimas 24 °C. Já os mais amenos são julho e agosto, com 
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temperatura média de 24 °C, a média das máximas não supera os 28 °C, e à 

noite a temperatura pode cair para 19 °C. Porém, pode acontecer de a 

temperatura ficar mais quente no inverno e mais fria no verão, como em 2002. 

Em Aracaju os meses mais chuvosos são entre março e julho, pois 

o  

 

vento forte devido às temperaturas mais baixas no Sul e Sudeste do país 

nesses meses trazem várias nuvens carregadas. Nesse período, a quantidade 

média de chuva supera os 150 mm por mês. Entre esses meses, o mais 

chuvoso é o maio, cuja média é de aproximadamente 240 mm. Nos meses 

mais secos, entre setembro e fevereiro, o vento fica mais fraco, só 

conseguindo trazer nuvens leves, então chove menos. A média de chuvas 

entre esses meses é de aproximadamente entre 20 mm e 60 mm. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

desde 1931 a menor temperatura registrada em Aracaju foi de 14,6 °C em 30 

de agosto de 1966 e a maior atingiu 34,3 °C em 26 de março de 1974. O maior 

acumulado de precipitação em 24 horas foi de 376,5 mm em 24 de julho de 

1964. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 150 mm foram: 221,4 

mm em 25 de julho de 1964, 186,5 mm em 28 de novembro de 1953, 179,4 

mm em 27 de junho de 1932, 171,6 mm em 18 de maio de 1964, 157 mm nos 

dias 16 de maio de 1999 e 25 de maio de 2011, 156,8 mm em 20 de abril de 

1981, 155,3 mm em 25 de janeiro de 1965, 153,6 mm em 16 de abril de 1966 

e 150,2 mm em 12 de maio de 1962. Em um mês o recorde é de 968,7 mm em 

abril de 1964. 

 

Demografia 
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Na cidade de Aracaju contando com mais de 

570.000 habitantes, segundo o Censo 2010 do IBGE, 

distribuídos em 181,8 km², Aracaju tem uma grande 

densidade demográfica, mais de 3.100 hab/km². A 

cidade cresceu muito desde 1960, como outras 

cidades brasileiras. Na época possuía 115.713. 

Passou a 183.670 em 1970, 293.100 em 1980 e 

402.341 em 1991, tendo registrado na década de 1980 

crescimento geométrico de quase 5%. O Coeficiente 

de Gini é de 0,47 com limite inferior e superior 

respectivamente entre 0,45 e 0,50. 

Tratando-se de religião, a grande parte da população de Aracaju  

 

pratica o Cristianismo, Tendodestaque a denominação Católica sendo esta a 

religião predominante no estado, onde esta é administrada pela Arquidiocese 

de Aracaju e pelas Diocese de Estância e Propriá. A Igreja Católica atua no 

Estado em diversas áreas algumas delas são as áreas educacionais, 

socioculturais e religiosas. De acordo com os dados do Novo Mapa das 

Religiões, feito pela Fundação Getúlio Vargas com dados de 2009 da Pesquisa 

de Orçamento Familiar, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

72,26% da população de Aracaju se identifica como católica, 4,18% como 

evangélica pentecostal, 9,23% pertencem a outras denominações 

evangélicas, 7,64% não possuem religião (podendo ser ateus, agnósticos, 

deístas), 3,25% são espíritas, 0,11% seguem religiões afro-brasileira e 3,09% 

pertencem a outros grupos. 

Foram contabilizados segundo ao IBGE no ano de 2019, 16,94 

óbitos por mil nascidos vivos, 0,3 internações/1000 habitantes, ficando 

naposição de  45 de 75 e 23 de 75, respectivamente. Quando comparado a 

cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.748 de 5.570 e 3.907 de 

5.570, respectivamente. 

 

Política 

O palácio Ignácio Barbosa foi sede da prefeitura de Aracaju até 
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2005. 

O poder executivo do município de Aracaju tem como chefe o 

prefeito, que escolhe seu gabinete de secretários, seguindo o modelo proposto 

pela Constituição Federal. O atual prefeito da cidade é Edvaldo Nogueira, do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). Prefeito da capital sergipana de 2006 

a 2012, Edvaldo Nogueira volta ao cargo após vencer as eleições municipais 

de 2016 sendo eleito no segundo turno com 146.271 votos, o que 

correspondeu a 52,11% dos votos válidos.A sede da prefeitura ficava no 

Palácio Ignácio Barbosa, prédio histórico inaugurado em 1923 e situado na 

praça Olímpio Campos, no Centro da cidade, mas desde 2005 a sede do poder 

executivo está situada no prédio do antigo CESEC do Banco do Brasil no 

Conjunto Costa e Silva, zona oeste, que foi reformada, modernizada e 

ampliada, sendo denominado "Complexo Administrativo Prefeito José Aloísio 

de Campos" incluindo diversas secretarias. 

No âmbito do judiciário, a Comarca de Aracaju, instalada em 5 de  

 

janeiro de 1893, possui diversas varas cíveis e criminais.A cidade tem o maior  

eleitorado de Sergipe, com 378 146 eleitores divididos em quatro zonas (1º, 

2º, 27º e 36º) e 974 seções eleitorais, segundo dados de 2010. De acordo com 

a legislação brasileira, por ter mais de 200 mil eleitores, pode haver segundo 

turno na eleição para prefeito de Aracaju caso o primeiro colocado não atinja 

a maioria dos votos válidos. 

 

Câmara Municipal de Aracaju 

O poder legislativo é constituído pela câmara municipal, atualmente 

composta por 24 vereadores eleitos para mandatos de quatro anos, cabendo 

a eles o papel de fiscalizar e assessorar o executivo, além de elaborar leis 

sobre todos os temas de competência do município. A Câmara de vereadores 

de Aracaju até hoje não tem sede própria. Ocupa há três décadas o Palácio 

Maurício Graccho Cardoso, antiga Biblioteca Pública Estadual. A câmara 

dispõe de um terreno no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, 

no bairro Capucho (Aracaju), mas em 2010 o então presidente Emanuel 

Nascimento, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que o legislativo municipal 
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não dispõe de recursos para instalar sua nova sede, Em 2013 o presidente da 

Câmara, Vereador Vinícius Porto, do DEM, anunciou que a sede própria será 

construída no bairro Coroa do Meio. mas a ideia não foi adiante. 

Subdivisões 

 

 

O município de Aracaju é atualmente constituído por apenas um 

distrito sede. 

Erroneamente alguns conjuntos habitacionais de Aracaju são 

denominados de bairros, dada a grande dimensão territorial. Exemplos: 

Augusto Franco (na Farolândia), Sol Nascente, JK e Santa Lúcia (na 

Jabotiana) , Dom Pedro e Agamenon Magalhães (José Conrado). 

 

Economia 

O produto interno bruto de Aracaju foi de 6.940.000,000 de reais em 

2008, a preços correntes de mercado. Os serviços, a indústria e a exploração 

petrolífera são a base da economia aracajuana. Aracaju possui um centro 

comercial com grandes lojas, tais como C&A, Lojas Riachuelo, Lojas Renner, 

Lojas Americanas, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Casas Bahia, Centauro e 

as redes de supermercado Gbarbosa, Bompreço, BIG Bompreço, Atacadão, 

Extra, Mercantil Rodrigues, Pão de Açúcar, Sams Club dentre outros. Outro 

ponto comercial, mas também turístico no Centro da capital são os mercados 

municipais Albano Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, os quais vendem 
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produtos artesanais, vestuário, ervas medicinais, comidas típicas e 

hortifrutigranjeiros. Está em construção um mercado popular de eletrônicos 

(tipicamente fomentadores das internacionalmente conhecidas China Town) 

em localização privilegiada da cidade, ao lado do terminal de ônibus do 

Mercado Albano Franco. 

 

Centro de Aracaju 

A cidade possui um dos modernos centros operacionais de 

tecnologia da informação da empresa multinacional Politec e conta atualmente 

com três shoppings-centers construídos e dois em fase de construção. O 

primeiro shopping construído na cidade foi o RioMar Shopping. Inaugurado em 

1989, passou por expansões em 2008, 2011 e 2017. O shopping está 

localizado no bairro Coroa do Meio que fica às margens do Rio Sergipe. O 

empreendimento é ligado ao continente pela ponte Godofredo Diniz a qual dá 

acesso à Avenida  

 

Beira Mar no bairro 13 de Julhouma das áreas mais nobres de capital. 

O posterior centro comercial privado construído foi o Shopping 

Jardins. Inaugurado em 1997, passou por expansões em 1998, 2004 e em 

2006. O shopping está localizado no bairro de mesmo nome e foi responsável 

pelo crescimento e valorização da localidade em seu entorno, com o 

surgimento de diversos prédios residenciais. Esta localizado também nos 

arredores do Parque da Sementeira. O terceiro shopping foi inaugurado em 

2019 no Bairro Industrial. Trata-se do Aracaju Parque Shopping, primeiro 

shopping da zona norte da cidade. Abriga uma vista privilegiada por estar às 

margens do Rio Sergipe, muito próximo do centro histórico e comercial da 

Capitalmas também das cidades de Barra dos Coqueiros (pela Ponte João 

Alves, via de ligação entre Aracaju a esta cidade conurbada) e Nossa 

Senhora do Socorro. 

Além do Centro e dos shoppings nos bairros Jardins, Coroa do Meio 

e Industrial, merece destaque o ramo do comércio nos bairros Siqueira 

Campos e Santos Dumont, voltados ao comércio popular e o badalado bairro 

13 de Julho, onde predominam variadas lojas, tais como boutiques e 
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delicatessens voltadas a pessoas de maior renda. Desde a década de 2000 o 

bairro Jabotiana vem passando por uma rápida expansão residencial e 

consequentemente comercial. Duas redes de supermercado foram instaladas 

e surgiu um novo sub-centro de comércio e serviços na Avenida Farmacêutica 

Cezartina Régis, entre os conjuntos Sol Nascente e JK. Nessa avenida e em 

seu entorno há atualmente uma concentração de farmácias, academias de 

ginástica, mercearias, "pet shops" e sobretudo uma variada rede gastronômica 

de bares e restaurantes que tem trazido ao bairro uma agitação noturna que 

começa a ser comparada com outros espaços da capital tais como a Atalaia e 

o Inácio Barbosa. 

A região do bairro Atalaia é comparativamente um dos mais 

carentes de serviços dadas a distância do principal centro comercial da cidade. 

No entanto, o comércio tem crescido vertiginosamente de olho no crescimento 

turístico da cidade bem como de novos condomínios residenciais habitados 

principalmente por moradores provenientes de outras localidades que 

priorizam a comodidade de morar na enseada de praias da região. Este vácuo 

de  

 

investimentos é o que tem financiado, por sua vez, a rápida expansão do 

comércio especificamente na região da Orla de Atalaia e, em particular, com a 

chegada das mais variadas redes de franquias low cost na região tais como a 

rede de hotéis Ibis Budget, de alimentação Subway e McDonalds mas também 

de academias Smart Fit que encontra-se em fase de implementação. Este 

fenômeno potencial tem propiciado a maior integração física desta área 

turística e de nova ocupação dos habitantes da cidade com as regiões 

tradicionalmente mais comerciais, já que também a área central da Orla de 

Atalaia (conhecida como os Arcos da Orla de Atalaia) encontra-se 

estrategicamente localizada a 3,5 quilômetros do Aeroporto de Aracaju, ponto 

de grande interesse em acesso da maioria dos visitantes da cidade. 
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Turismo 

 

A Orla de Atalaia é um dos principais cartões postais da cidade. 

Possui 6 km de extensão e está situada a 9 km do centro da cidade. A maioria 

dos principais hotéis e restaurantes da cidade localizam-se muito próximos ou, 

na  

 

maioria das vezes, são integrados à orla. Boa parte dos restaurantes com 

pratos típicos da região ficam localizados na região do corredor denominado 

Passarela do Caranguejo, o qual possui um monumento em forma de 

'Caranguejo Gigante' a céu aberto onde se pode tomar uma bela foto da praia 
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e do crustáceo que tanto caracteriza a culinária local. 

Além da praia, com sua ampla faixa de areia até o mar, a Orla de 

Atalaia possui em sua estrutura alguns lagos artificiais, pista de cooper e 

regiões com fontes de água com iluminação e sonoridade especiais. Além 

disso, apresenta diversas áreas de lazer, tais como quadras polidesportivas, 

clube de tênis, kartódromo e rampas de skate e patins espalhadas por toda 

sua extensão. Tradicionalmente nos finais de semana ocorrem diversos 

eventos culturais, tais como por exemplo o popular 'Som de Calçada' que agita 

a juventude local na área conhecida pelos locais como 'Calçadão da 

Cinelândia'. 

Em critérios de esculturas a céu aberto, a região da Orla apresenta 

o Monumento aos Formadores de Nacionalidade, que foi construído para 

homenagear personalidades da história brasileira. As estátuas de bronze 

representam, dentre outras personalidades: Joaquim José da Silva Xavier, 

Zumbi dos Palmares, Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrade e Silva, 

Joaquim Nabuco, Princesa Isabel, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, 

Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. 

Por fim, e não menos importante, é na imponente Orla de Atalaia 

que localiza-se o Oceanário de Aracaju. Sob uma vista aérea, a estrutura 

possui formato de tartaruga e internamente abriga não só as queridas 

tartarugas mas também diversos outros animais marinhos em 20 aquários e 

tanques. Essa construção, tal como o pórtico escultural em sua entrada, são 

uma maravilhosa homenagem a estes animais que habitam a costa sergipana. 
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Infraestrutura 

A saúde em Aracaju é administrada 

pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde 

e, que planeja e executa as ações na área, de 

acordo com os princípios do Sistema Único de  

 

Saúde. A nível estadual contamos com 

hospitais e UPAS sendo elas na capital Hospitais de Urgência de Sergipe 

(HUSE),Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL),Fundação de 

Beneficência Hospital Cirurgia, no interior do estado contamos com Hospital 

São Vicente de Paulo e Unidade de Pronto Atendimento sito em Tobias 

Barreto, Hospital Regional José Franco Sobrinho na cidade de Nossa 

Senhora do Socorro, Hospital Regional Governador João Alves Filho em 

Nossa Senhora da Glória, Hospital Dr. Pedro Garcia Moreno Filho sito Nossa 

Senhora da Glória, Hospital Regional Dr. Jessé Fontes localizado na cidade 

de Estância, Hospital Regional De Própria-São Vicente de Paula na cidade 

de Própria, 

Centro Obstétrico Dr. Leonor Barreto Franco no município de Capela, 

Unidade de Pronto Atendimento Dr. Bernadino Mitidieri na cidade de Boquim, 

Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis. 

A nível municipal contamos com as seguintes unidades hospitalares e 

UPAS na capitalAssociação Aracajuana de Beneficência- Hospital e 

Maternidade Santa Isabel, Hospital São José, Hospital Haydde Carvalho 

Leite Santos, no interior Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima- 

Hospital de Carmópolis, Hospital de Pequeno Porte Luzia Nascimento Silva 

na cidade de Arauá, Associação Hospitalar De Sergipe- Hospital Municipal 

São João de Deus na cidade de Laranjeiras, Hospital de Pronto Atendimento 

Conego João Lima Feitosa sito em Frei Paulo,  Hospital São Luiz Gonzaga 

em Itabaianinha, Unidade de Pronto Atendimento 24Horas DR. Francisco 

Rollemberg em Porto da Folha, Unidade Mista de Saúde Dona Zulmira 

Soares em Poço Redondo, Unidade Mista de Saúde Dona Caçula em 

Riachão do Dantas, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas Pedro 

Valadares sito em Simão Dias, Associação  
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de Caridade Nossa Senhora da Boa Hora- Hospital e Maternidade em Simão 

Dias, Clínica 24 horas Alda Chagas Nunes em Carira, Hospital e Maternidade 

São José em Itabaiana, Unidade Mista Governador João Alves Filho em 

Tomar do Geru, Clínica de Saúde João Antônio de Abreu, sito em Poço 

Verde,  

Clínica de Saúde da Família Dr. Djalma Francisco de Lima em Ribeirópolis, 

Unidade Mista Marieta Souza Andrade na cidade de Monte Alegre. Na capital 

contamos com 2.291 leitos, sendo 2 053 disponíveis ao Sistema Único de 

Saúde (2002, IBGE). A cidade conta com 43 unidades de saúde da família 

do PSF.A expectativa de vida é de 74,3 anos (IBGE, Censo 2010) e 16,73% 

em cada mil crianças nascidas vivas morrem antes de um ano de idade 

(IBGE, 2010). Aracaju é a capital brasileira com menor índice de fumantes 

do país, apenas 8% dos moradores da cidade tem esse vício. 

 

Segurança pública 

No quesito violência urbana, figura 

no ranking das 50 cidades mais violentas, 

segundo pesquisa publicada no início de 

2016 pela ONG mexicana "Securidad, Justicia Y Paz", posicionando-se no 38° 

lugar. Outra pesquisa, de agosto de 2016, realizada pela FLACSO (Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais) - "Mapa da Violência 2016" - aponta 

Aracaju como a sexta capital mais violenta do País. (No ranking de capitais 

brasileiras, as seis primeiras colocadas também são da região Nordeste.) 

 

Transportes 
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Avenida Hermes Fontes                                                     Teleférico  

no Zoológico de Aracaju (Parque José Rollemberg Leite) 

Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite                       Aeroporto de Aracaju  

 

A cidade é servida pelas rodovias federais BR-101 e BR-235, além 

de várias rodovias estaduais. A Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros (Ponte 

Construtor João Alves) liga a capital Aracaju ao município de Barra dos 

Coqueiros, cidades do litoral de Sergipe. Aracaju encontrava-se separada de 

sua vizinha Barra dos Coqueiros pelo Rio Sergipe. Foi inaugurada no dia 24 

de setembro de 2006. Seu propósito é aproximar a capital Aracaju ao porto do 

estado, à beira do oceano Atlântico, dentro do município vizinho da Barra dos 

Coqueiros. Com a obra, o litoral norte do Estado, que vai da foz do Rio Sergipe 

até à foz do Rio São Francisco está mais acessível ao turismo em Aracaju. 

Aracaju possui dois terminais rodoviários. O Terminal Rodoviário de 

Aracaju, oficialmente Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, está 

localizado às margens da Avenida Tancredo Neves, na entrada da cidade para 

quem vem da BR-101. A Rodoviária Nova, como é mais conhecida, recebe 

ônibus de viações estaduais, regionais e nacionais. Pode-se ir e vir de muitas 

cidades de Sergipe, diversas cidades da região nordeste, além dos mais 

variados estados do Brasil. Cerca de quinze empresas operam com transporte 

interestadual em Aracaju. Do fluxo total de passageiros no terminal José 

Rollemberg Leite, 16% são de viajantes de outros estados. O Terminal 

Rodoviário Luiz Garcia, mais conhecida como Rodoviária Velha, está 

localizada no Centro da capital. Foi inaugurada em 1962 e em 1978 deixou de 

receber ônibus interestaduais com a inauguração da Rodoviária Nova. De 

1978 até 1994 operou apenas com linhas da Região Metropolitana de Aracaju 

e em 1995, com a entrada do sistema de transporte alternativo de 

cooperativas, retomou operações para todo o estado de  
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Sergipe. As empresas que atuam nesse terminal são: Coopertalse, Coopetaju 

e Via Norte.O transporte público na cidade é feito por ônibus, através de três 

grupos concessionários Grupo Progresso(Viação Progresso, Transporte 

Tropical, AVP- Auto Viação Paraíso), Grupo Fretcar (Viação Halley, Viação 

Modelo e Capital Transportes) e Grupo Itamaracá em sociedade com o Grupo 

Parvi (Viação Atalaia), cujos ônibus interligam os municípios da Região 

Metropolitana: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos 

Coqueiros. Estes serviços são oferecidos pelo Sistema Integrado 

Metropolitano e pelo Sistema Integrado de Transportes. 

O Aeroporto Internacional de Aracaju possui 24 voos diários 

provenientes das mais variadas localidades. Os destinos diretos diários (sem 

escala/conexão) são: Brasília(BSB), Recife(REC), Rio de Janeiro(GIG), São 

Paulo(CGH/GRU) e Salvador(SSA). 

Aracaju não possui perspectiva de implementar metrô nem linhas 

de trem de passageiros. No entanto, apesar de entrevista realizada pela 

imprensa local no ano de 2010 onde o ex-prefeito Edvaldo Nogueira propôs a 

implantação  

do VLT, após alguns anos (em 2016) o mesmo político se retratou do que já 

se ambicionara um dia.[60][61] Na realidade aracajuana é sabido que a medida 

de melhoria do transporte público visa não somente desafogar o trânsito e 

utilizar as antigas linhas férreas obsoletas da antiga RFFSA que estão em 

desuso por todo estado de Sergipe mas também possibilitaria a melhoria da 

mobilidade urbana e a integração com outras cidades históricas da região 

metropolitana e com grande valor turístico pelas quais as linhas passam, tais 

como São Cristóvão, Riachuelo, Itaporanga d'Ajuda, Laranjeiras, e que 

também possuem como demanda pública trabalhadores em geral e 

estudantes. Esse projeto certamente ocasionaria maior eficiência econômica 

ao integrar e facilitar o deslocamento urbano à região metropolitana da capital 

aracajuana. 

A bicicleta tem uma crescente importância e é usada principalmente 

pelas classes populares como transporte diário. Apesar de ser um dos meios 

de transporte mais importantes numa cidade com fácil deslocamento por ser 
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em grande parte plana, as reformas e manutenção das ciclovias são 

praticamente  

 

inexistentes há anos, e a maioria das ciclovias possui piso deteriorado, 

obstáculos, interrupções na malha cicloviária e falta de sinalização, entre 

tantos outros problemas. O índice de ciclabilidade na capital sergipana é de 

1,3, considerado crítico numa escala que varia de 0 (insuficiente) a 4 pontos 

(muito bom), segundo pesquisa da dissertação do mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe 

realizado pelo diretor de Pesquisas da ONG Ciclo urbano, Waldson Costa.  

Alguns anos atrás foi construída uma ciclovia ao longo da Avenida São Paulo, 

dando continuidade à da Avenida Rio de Janeiro, e atualmente sendo 

expandida para outros locais, como o Conjunto Orlando Dantas e a Avenida 

Beira-mar, às margens do rio Sergipe. Atualmente, a cidade tem 65 

quilômetros de ciclovias.  

Atravessada por quatro rios, o transporte hidroviário foi muito 

importante nos primórdios de Aracaju, que tinha linhas regulares para Santo 

Amaro, Maruim, São Cristóvão e Itaporanga D'Ajuda. Na década de 1970 foi 

inaugurado no Centro o Terminal Hidroviário Jackson de Figueiredo. Até o ano 

de 2006 existiam duas linhas oficiais: uma para a Barra dos Coqueiros e outra 

para a Atalaia Nova, ambas via Rio Sergipe. Com a inauguração da ponte 

Construtor João Alves a concessão das linhas à empresa H. Dantas foi 

suspensa e o modal ônibus passou a atuar. Sendo um transporte mais barato, 

era possível mantê-lo para beneficiar a população e dar pluralidade das 

opções modais semelhante ao que acontece entre Rio de Janeiro, Niterói e 

outras cidades que são atendidas por lanchas e ônibus próximas à capital 

fluminense. A prova da popularidade do transporte fluvial pelo Rio Sergipe é 

que as pequenas canoas fechadas motorizadas, popularmente chamadas de 

"tó-tó-tó", continuam funcionando pela metade do preço da passagem de 

ônibus, ligando do antigo hidroviário da Barra dos Coqueiros até o atracadouro 

do Mercado Municipal, em Aracaju. O porto de Sergipe, Terminal Marítimo 

Inácio Barbosa - TMIB, localizado no município de Barra dos Coqueiros, na 

região metropolitana de Aracaju e distante 15 km da capital, está apto a 
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receber embarcações de grande porte. Conta com terminal de passageiros, 

servindo de principal via de entrada marítima no Estado. Atualmente, passa 

por processo de revitalização e ampliação de sua capacidade. 

 

CULTURA 

Festas populares 

O carnaval de Aracaju passou por um 

período de estagnação na década de 1990 com o fim 

dos bailes de clubes como o Iate Clube, Associação 

Atlética, Cotinguiba e Vasco e dos desfiles de escolas 

de samba que ocorriam na Avenida Barão de Maruim. 

Também nessa década foi extinto o grito de carnaval 

que ocorria na Praça Fausto Cardoso, chamado de 

"Clube do Povo". Antes, na década de 1980 os blocos de rua estavam 

praticamente extintos. Em paralelo à decadência do carnaval na capital surge 

o Pré-Caju, evento pré-carnavalesco inspirado no Carnaval de Salvador 

realizado pelo empresário Fabiano Oliveira através da Associação Sergipana 

de Blocos e Trios, num percurso que ficou conhecido como "Corredor da Folia" 

que no início chegou a ter aproximadamente mais de 5 km entre sua 

concentração na Praça da Bandeira com destino até Ponte Godofredo Diniz, 

localizada no bairro Coroa do Meio ao percorrer-se toda a Avenida Beira-Mar 

pela zona nobre do bairro 13 de Julho, na zona sul da capital. Em duas 

ocasiões os festejos foram experimentalmente realizados na área dos 

Mercados Municipais. De 1992 a 2014, expoentes do Axé Music fizeram dessa 

festa a maior prévia de momo, firmando-se no calendário nacional turístico ao 

divulgar a capital sergipana. Em novembro de 2014 os organizadores do 

evento, alegando falta de patrocínio e em meio a denúncias do TCU de não 

prestação de contas de verbas oriundas do Ministério do Turismo, declaram o 

fim do Pré-Caju e a realização a partir de 2015 de um evento em local fechado 

no bairro Coroa do Meio, o Fest Verão Sergipe. A partir de 2005, o carnaval 

de rua em Aracaju, seguindo uma tendência nacional, vai sendo resgatado aos 

poucos e atualmente grandes blocos desfilam pelas ruas da cidade, sobretudo 

na região central, a exemplo do Rasgadinho e do Carro Quebrado, tocando 
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principalmente frevos e marchinhas. 

No mês de junho a Capital sergipana vira um verdadeiro arraial na 

Vila  

 

do forró, na Orla de Atalaia, e no Forró Caju, na praça dos mercados 

municipais, com grandes nomes do forró: Elba Ramalho, Wesley Safadão, Zé 

Ramalho, Calcinha Preta, Aviões do Forró, Banda Calypso, Desejo de Menina 

e outros. Também nessa época, centenas de Quadrilhas Juninas se 

apresentam por toda a cidade, desde escolas, marcando o término do primeiro 

semestre letivo até as competições oficiais que levam as vencedoras a 

participarem de competições regionais e nacionais. Algumas quadrilhas 

juninas de Aracaju estão entre as melhores do país, a exemplo da Unidos em 

Asa Branca, Século XX, Xodó da Maranhão e Maracangalha. Mas o São João 

em Aracaju é sobretudo uma tradição familiar. Em muitas ruas de diversos 

bairros e classes sociais da capital sergipana é comum ver arraiais montados 

pela própria comunidade ou festas familiares nas residências onde há muito 

forró e alegria, repleto de bebidas e comidas típicas como milho, pamonha, pé-

de-moleque, canjica, caruru, amendoim, bolos diversos, etc. 

 

ESPORTES 

Estádio Estadual Lourival Baptista 

A cidade conta com quatro estádios 

de futebol aptos a receber partidas 

profissionais: Estádio Adolfo Rollemberg, João 

Hora, Sabino Ribeiro e Lourival Baptista, 

conhecido como "Batistão". Este último tem capacidade para 15.595 pessoas 

e recebe as principais partidas no estado. O confronto Sergipe x Confiança é 

o maior clássico do futebol sergipano.  A cidade possui atualmente cinco 

clubes profissionais de futebol em atividade: Associação Desportiva 

Confiança; Club Sportivo Sergipe; Cotinguiba Esporte Clube; Vasco Esporte 

Clube; e Aracaju Futebol Clube. 

Para a Copa do Mundo de 2014 a cidade fincou sua marca ao ser 

selecionada como Centro de Treinamento para a seleção da Grécia. 
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Estabeleceu-se, desse modo, o fortalecimento do vínculo entre dois povos que 

têm por tradição a simplicidade e o grande acolhimento aos seus visitantes. 

Laço  

 

cordial este que rendeu frutos no apoio da torcida local com presságios 

concretizados de sucesso e superação na disputa do Mundial. 

Já nos Jogos Olímpicos Rio 2016 a receptividade de ambientação 

também decorreu de múltiplas formas. Se por um lado a delegação de futebol 

do Japão teve seu acesso exclusivo à Arena Batistão para seus treinos, por 

outro as demais delegações concentraram suas equipes e atletas das 

modalidades de ginástica artística e natação no ginásio Constâncio Vieira e no 

parque aquático Zé Peixe, respectivamente. De modo a fortalecer laços entre 

diversos povos, a riqueza de receptividade do povo aracajuano tem sido 

catalisadora do intenso processo de internacionalização recente pela qual as 

instituições locais passam.Ídolos mundiais e campeões olímpicos ucrânianos 

como Andriy Govorov e bielo-russos tais como Vitaly Scherbo, Inna Zhukova 

e Yulia Raskin foram presenças certas para admiração e deleite da população 

local. Sob uma perspectiva das seleções brasileiras em suas diversas 

modalidades olímpicas, a cidade apresenta-se como centro de treinamento da 

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, cuja base nacional tem se 

estabelecido tradicionalmente na cidade. 

Notas 

↑ IDH de nível alto, comparável ao da Maurícia (63º do mundo). 

↑ Para o ensino superior, os dados são de 2003. 

↑ Esperança de vida comparável à Arábia Saudita (97ª do mundo) 

↑ Mortalidade infantil comparável ao Egito (113ª menos elevada). 

↑ Somente domicílios urbanos. 
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3. Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel 

Colocar o cnes  
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AUnidadedeTratamento Respiratório Santa Isabel éumserviçode caracter 

PúblicodeSaúde que integra as redes de Urgência e Emergência. Inaugurada 

na data de 03/05/2021, Constitui o componente Pré-Hospitalar fixo e está 

implantada em local estratégico, em conformidade com aPolítica 

NacionaldeAtenção às Urgências, com um trabalho de Assistência a 

população 100% SUS onde acolhe pacientes regulados pelo Núcleo Interno 

de Regulação especifico do Município de Aracaju NIR em consonância com o 

art. 16 da Lei Federal n° 13.019/2014, compreendendo serviços essenciais de 

caráter emergencial previstos no Decreto 6.111/2020 e demais alterações, 

para tratamento exclusivo da Covid-19, promovendo de forma articulada o 

acolhimento, atendimento, e assistência junto a atenção primária, Unidades de 
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Pronto Atendimento e Rede Hospitalar de alta complexidade. 

Disponibilizando de 30 (trinta) leitos de retaguarda clínica do tipo 

enfermaria sendo 10 (dez) com suporte ventilatório, em município de Aracaju, 

a serem admitidos mediante regulação do Nucleo Interno de Regulação - NIR,  

em consonância com o art. 16 da lei federal nº 13.019/2014 compreendendo 

serviços essenciais de caráter emerencial previsto no decreto nº 6.11/2020 e 

demais alterações. 

A unidade funciona 24 horas todos os dias da semana e conta com uma 

equipe multidisciplinar composta por 03 Médicos plantonistas 01 coordenador 

médico,  Equipe de Enfermagem composta por 17 tecnicos de enfermagem, 5 

enfermeiros  e um enfermeiro supervisor, 02 Fisioterapeutas, 01 Serviço 

Social,01 Psicólogos, 01Terapeutas Ocupacionais, 01Fonoaudiólogo, 

01Nutricionista,01 Farmacêuticos, serviço de laboratório, 01 tecnico em Raio 

X, Gasometria, Higienização, Lavanderia e conta com uma Usina própria de 

Oxigênio.  

Para seu adequado funcionamentotécnico e administrativo, são 

necessárias ações de logística e 

abastecimentoespecíficos,gerenciamentodepessoas,faturamentoeinformaçõe

ssobresaúdeconcernente aoatendimentodos pacientes 

internados.Asestruturasfísicaselógicas,bem como os processos, são 

interligadas de forma que o funcionamento de umcomponente interfere em 

todo o conjunto e no resultado final da prestação doserviço. 

A gestão e operação da Unidade de Leitos de Retaguarda para Covid-

19 foiconcebida de forma a implantar um novo modelo de prestação de 

serviços, jános moldes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único 

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

indicadores dedesempenho.Neste momento, é necessário reorientar o modelo 

de gerenciamento do sserviços 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 dousuário. 

Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este 

modelo de serviço, sem interrupções motivadas por falta de manutenção, falta 

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:contato@humanizaep.com.br


36 

 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

Rua Cristóvão Colombo nº 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina– SP, 
contato@institutohumaniza.com.br  

de insumos ou reposiçãode 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.

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:contato@humanizaep.com.br
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Com estas ações, a Secretaria Municipal de Saúde não precisará seincumbir da 

contratação de médicos, funcionários administrativos, de serviço deagendamento e 

na aquisição de insumos para o funcionamento dos serviços.Adicionalmente, estará 

garantida maior agilidade e eficiência no atendimento àpopulação,promovendo 

economianosprocessosdetrabalho. 

As bases para o planejamento estão relacionadas às necessidades 

deliberação e disponibilização de leitos,adequando as necessidades a contratação de 

recursos humanos,de serviços,a aquisição de materiais de insumos e medicamentos 

e a programação visual, ou seja, todos os recursos necessários para assegurara 

assistência humanizada e resolutiva no âmbitoda unidade hospitalar, exclusivamente 

aos usuários do SUS que serão admitidos, acolhidos e assistidos em suas diversas 

demandas provenientes da Covid-19, todos os dias da semana,incluindo sábados 

domingos e feriados. 

Em decorrência da execução do objeto espera-se garantir à população da 

Cidade de Aracaju, um acolhimento e uma assistência eficiente e segura, agilizando 

o atendimento dos casos graves e redirecionando de forma ordenada os casos sem 

gravidade. 

 
4. ATIVIDADES 

 
 

Os leitos da Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel inicial o seu 

atendimento no processo de regulação dos pacientes através da CRL da Secretaria 

Municipal de Saúde, a mesma encaminha solicitação de vaga através de email para 

o NIR (Núcleo Interno de Regulação), o médico responsável avalia a condição do 

paciente, os exames enviados e a comprovação de ser um caso positivo para 

COVID-19 ou suspeito com teste rápido positivo aguardando resultado de suab-

orofaringeo RT-PCR. Posteriormente responde ao email, quando o paciente atende 
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a todos os requisitos, o mesmo será aceito e o leito liberado no sistema. Em caso de 

negativa, o médico responderá com a justificativa cabível.Seguindoo fluxo a CRL 

providencia o transporte do paciente até nossa unidade. A enfermeira supervisora 

do plantão recebe o mesmo e seu prontuário confronta com as informações 

passadas pela CRL e estando tudo certo, o destina para o leito previamente 

reservado, onde será feita a admissão via sistema e preenchimento da AIH 

(Autorização de Internação Hospitalar) e posteriormente dará continuidade ao 

tratamento. 

A Unidade possui os seguintes ambientes conforme planta baixa,Posto de 

Enfermagem,Enfermarias que se subdivide área Vermelha  4 leitos de estabilização 

e 3 enfermarias cada uma com dois leitos totalizando 10 leitos com suporte para 

pacientes graves, área Laranja 6 enfermarias cada uma com dois leitos totalizando 

12 leitos, área Amarela 4 enfermarias com 2 leitos cada totalizando 8 leitos, Farmácia, 

CME, Sala de Atenção Psicosocial, Sala de RX, DML, Laboratório, Almoxarifado, 

Deposito de Materiais de Limpeza, Expurgo, Guarda de Lixo Temporário, Necrotério, 

Sala de TI, Paramentação, Desparamentação, Sala de Coordenação de Enfermagem 

e Coordenação Administrativa, Copa, Banheiro, Repouso I e II para descanso dos 

profissionais, atendendo a todas as legislaçõesvigentes. 
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Plan ta Baixa Unidade Tratamento Respiratório Santa Isabel  

 

Assim, a presentec ooperação deverá: 

a) Proporcionarinternaçãode pacientes em ambientes coletivos em 

conformidade com faixa etária, patologia, sexo e intensidadede cuidados; 

b) Realizar o Registro Diário de toda Assistência Multidisciplinar ao paciente; 

c) Realizar o Registro Diário por parte da Enfermagem,principalmente de tudo 

que foi administrado no paciente,citando todas as intervenções administradas; 

d) Prestação de Serviços Nutricionais com a disponibilização de alimentos,tanto 

para o paciente leito 5 refeições Café da manhã, Lanche da manhã, Almoço, 

Lanche da Tarde,Jantar, quanto aos funcionários em regime de 12 horas de plantão 

Café da   manhã, Almoço e Jantar; 

e) Acesso,quando necessário,a  serviços pactuados referenciados de 

diagnóstico e terapia de maior complexidade; 

f) Acesso,nos casos de descompensação clínica ou cirúrgica,à unidade 
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hospitalar pactuada  referenciada de maior complexidade; 

g) Avaliação global do usuário no momento da internação ou reinternação; 

h) Utilização de protocolos de acesso regulado,em conformidade coma Portaria 

Nacional de Regulaçãodo SUS e orientações daSMS; 

i) Elaboração de PlanoTerapêutico,quando couber,permitindo-se tratamento e 

controle de sintomas e/ou sequelas  do processo agudo ou crônico,visando a 

reabilitação funcional parcial ou total; 

j) Utilização de Prontuário Eletrônico. 

 

Colocar sobre avaliação nutricional dos pacientes... falta 
5. FLUXO DE ATENDIMENTO 

 
Paciente Regulado pela CRL (Central de Regulação Local), casos suspeitos 

ou confirmados, no que se refere ao suporte de O2 que os pacientes estão fazendo 

uso ao serem admitidos na  unidade, fazendo uso de cateter nasal ( 2L A 06 L de 

O2 ) e mascara de hudson ( 7L a 15L de O2 ). 

• acrescentar perfil dos pacientes que podemos aceitar ok 

• Avaliação do médico para dar o aceito ou não; 

Paciente aceito; 

• Paciente encaminhado pela CRL; 

• Paciente recebido na Unidade; 

• Feita Conferência do Prontuário, Exames e Documentos; 

• Paciente destinado ao Leito Reservado de acordo com seu Estado Geral de 

Saúde; 

 

• Realizada Admissão via sistema; 

• Preenchimento da AIH pelo Médico; 

• Segue fluxo para Tratamento; 
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6. DESENVOLVIMENTODO PROJETO 

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

o desenvolvimento de processos de gerenciamento da UNIDADE DETRATAMENTO 

RESPIRATÓRIO SANTA ISABEL/COVID-19 no município de Aracaju -SE, que 

impliquem em benefícios para a sociedade, através da utilização 

demodernasferramentasdegestãoemão-de-obraprofissionalaltamentequalificada, 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 acompanha mas 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 ecultural que atendam aos interesses de seus associados, 

grupos sociais e deentidadespúblicas eprivadas. 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza pretende atuar como 

umaferramenta para que a Secretária Municipal de Saúde do Município de Aracaju-

SEpossa,nãoapenasporempráticasuaPolíticadeSaúde,como também otimizar tempo 

e recursos, e minimizar o colapso instalado na rede hospitalar municipal. 

• Prestação Gratuita e Universal dos Serviços de Atenção Hospitalar; 

• Aquisição,Gestãoe Logísticade 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 

àoperação da unidade de leitos de retaguarda de acordo com o 
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organogramaestabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, onde o 

vencimento base dosocupantes dos cargos,  

 

inclusive de direção das OSS, não poderá ultrapassar aqualquer título 

os vencimentos do cargo de Secretário Municipal de 

Saúde,sendovedadaa 

cumulaçãodequaisqueroutrasfunçõesportaisocupantes; 

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

dosserviçosacessóriosnecessáriosaofuncionamentodaunidade, tais 

como lavanderia, alimentação de usuários e 

funcionários,higienização,manejoedestinaçãoderesíduoshospitalares,S

erviçosAuxiliaresdeDiagnoseeTerapia(SADT),conformeestabelecido 

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

enosrespectivosAnexos; 

• ImplementaçãodeprocessosdeHumanizaçãodurantetodooperíododeint

ernação, se pautando nos princípios da inseparabilidade entre a 

atenção e agestão dos processos de produção de saúde, 

transversalidade e autonomia eprotagonismo dos sujeitos, buscando 

garantir a universalidade do acesso, 

aintegralidadedocuidadoeaequidadedasofertasdosserviçosemsaúde; 

• Administração da oferta e gestão de leitos e dos serviços 

acessóriosnecessários ao funcionamento da unidade de leitos de 

retaguarda, hotelaria,manutenção predial e de conforto ambiental, 

engenharia clínica, tecnologia dainformação, conforme estabelecido no 

Termo de Referência/Projeto Básico, noContratodeGestãoenos 

respectivosAnexos; 

• Desenvolvimento conjunto, conforme normas, critérios e diretrizes 
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daSMS/SE,deprogramaseaçõesdesaúdeparaprevençãoecontroledeenf

ermidadesvinculadas àsaúde. 

 

AUnidade possui uma estrutura organizada,comRaio-X, Eletrocardiografia, 

Gasometria e laboratório de AnálisesClínicas por 24 horas e 30 leitos devidamente 

equipados com monitores multi-parametros e 10 respiradores montados nos Leitos 

da área Vermelha. Estando estes com cabeceiras devidamente montadas para 

suporte necessário para os pacientes.  

 

7. ACESSO DO SERVIÇO 

 

O atendimento será referenciado pela Central de Regulação de Leitos (CRL) 

da SMS 

Aracaju,comequipemultiprofissionalqualificadaparaatendimentodemaneiraininterru

pta,garantindo  a medicação, internamento e, quando necessário, estabilização do 

paciente crítico e/ou grave 

que,conformeportarianº2.338,de3deoutubrode2011:“encontraemriscoiminentedep

erderavidaoufunção de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em 

frágil condição clínica decorrentede trauma ou outras condições relacionadas a 

processos que requeiram cuidado imediato”, até aregulaçãoaos leitos deUTI, 

deacordocom o perfil avaliado pelaequipe. 

 

8. METAS 
  

O presente instrumento tem por meta primária a cooperação da administração 

municipal comentidade do terceiro setor, para fins de gerir, equipar e manter 20 leitos 

clínicos para atendimento apacientessuspeitose/ou confirmadoscomaCovid-

19porforçadapandemia,bemcomodoestadodecalamidadepúblicadecretado em nível 
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estadual, devendo priorizar: 

 

• AtendimentodequalidadeaosusuáriosdoSUS; 

 

• Disponibilizaçãodetodoomaterial,equipamentoeequipenecessáriosaosatendim

entosdepacientesregulados através daCRL; 

 

• Tratamentoe recuperaçãodopacienteinternado. 

 
 

9. MONITORAMENTOEAVALIAÇÃO 
 

 
A- INDICADORESQUANTITATIVOS PARAAVALIAÇÃODOSSERVIÇOS 

 
 

Critérios para Transferência de Recursos Mensal relacionado 

aoindicadorQuantitativo. 

Atividade VolumeRealizado ValordaProdutividade 

 
 
 
 
Produção 

AssistencialHospit

alar(TaxadeOcupa

ção) 

Entre85%e100%dovolume 

Contratado 

100% X Transferência
 de 

RecursosMensal 
Entre75,01%e84,9%do 

volumecontratado 

90% X Transferência
 de 

RecursosMensal 
Entre70,01%  e  75%  do 

volumecontratado 

80% X Transferência
 de 

RecursosMensal 
IgualouAbaixode70%do 

volumecontratado 

70% X Transferência
 de 

RecursosMensal 
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B- INDICADORESDEDESEMPENHOQUALITATIVOS 

 
 

Noprimeiromêsdeatividadesosindicadoresqualitativosnãoserãoobjetodecobra

nçademeta,porcorresponderàfasedeimplantação do termo decolaboração. 

A avaliação das unidades hospitalares quanto ao alcance de metas 

qualitativas será feita combase nos seguintes Indicadores de Desempenho, a partir 

do 2º mês da operação da unidade, conformequadroabaixo: 

 
 

Nº Indicador MemóriadeCálc
ulo 

      Fonte Meta Pontuação 

1 Manter os
 Leitos
 de 

RetaguardadoH

ospitalempleno 

funcionamento 

Númerodepacientesi
nternados 

pordia/númerodesol

icitaçõesdeleito 

realizadaspordiax1

00 

CRL > 90% 20 

2 Manter

 atualiza

das

 asDUS

V1/CRL2 

NúmerodeDUVSsA

D/CRLatualizadasat

éàs10hdamanhã/qu

antidadedepaciente

s 

pordiax 100 

CRL > 85% 20 

3 Manter 

atualizadas as 

AIH3sreferentes

aosleitosocupad

os 

Número de AIHs 

preenchidas 

eregistradasnoSIAe

SIH/númerodepacie

ntes 

internadosx100 

SAI e 

SIH/NUCAR 

>90% 15 
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4 Negativa de

 aceite

 deregu

laçãodosleitos 

Totalderegulaçõese

nviadasnomês/regu

lações negadas

 no 

mesmomêsx100 

CRL < 10% 15 

5 Manter o familiar 

informadosobre

oquadroclínicod

opaciente 

Númerodeboletins

médicospordia/núm

erodepacientesinter

nadosnodiax 100 

Relatório 

emitidopelae

ntidadeevalid

ado      pela 

comissão        
de 

fiscalização 

> 95% 10 

6 Incidência de

 lesão

 porpre

ssão dopaciente 

Número de 

pacientes 

internadoscomlesã

oporpressãonoperí

odo/númerodepacie

ntesinternadosno 

setornoperíodox 

100 

Prontuários < 15% 10 

7 Taxadedensidad

edeincidênciade

infecçãodecorre

ntesanguíneapo

rcatetervenosoc

entralno 

Leitocrítico 

Númerodeinfecções

hospitalares 

associadas à 

catetervascularcent

ralnoleitocrítico/nú

merodecateter/diax 

1000 

Prontuári

os,CCIH

SMS 

Até4,

5/100

0 

10 
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10. RelatórioAssistencial 

 
 

10.1 Produção Assistêncial 
 

 
Atendimentosmédicos realizados 

 
 
 

• Escala médica: 
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Colocar escala desde o primeiro dia de serviço 
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➢ PRESCRIÇÕES PRIMEIRA QUINZENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

426 511

17

1.574

768

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

PRESCRIÇÕES PRIMEIRA QUINZENA

QUANTIDADE

PRESCRIÇÕES 1ª QUINZENA DE MAIO QUANTIDADE 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 426 

EXAMES LABORATORIAIS                           511 

EXAMES DE IMAGEM 17 

MEDICAMENTOS  1574 

NUTRIÇÃO 768 
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➢ PRESCRIÇÃO SEGUNDA QUINZENA  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

956

1.534

35

3.515

1.488

0

500

1000

1500
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2500
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3500

4000

CUIDADOS EXAMES
LABORATORIAIS

EXAMES DE
IMAGEM

MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO

Q
TD

PRESC.

PRESCRIÇÕES 

PRESCRIÇÕES 2ª QUINZENA DE MAIO QUANTIDADE 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 956 

EXAMES LABORATORIAIS 1.534 

EXAMES DE IMAGEM 35 

MEDICAMENTOS  3.515 

NUTRIÇÃO 1.488 
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PRESCRIÇÕES 1ª QUINZENA DE 
MAIO DE 2021 

2ªQUINZENA DE 
MAIO 2021 

TOTAL 

CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM 
 

426 956 1.382 

EXAMES DE IMAGEM 
 

17 35 42 

EXAME 
LABORATORIAL 

 

511 1.534 1.711 

MEDICAÇÃO 
 

1574 3.515 5.089 

NUTRIÇÃO 
 

768 1.488 2.256 



 

52  

ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA  

 

PRIMEIRA QUINZENA QUANTIDADE DE PACIENTES 

ADMITIDOS 32 

REGULADOS ZONA SUL 19 

REGULADOS ZONA NORTE 13 

TRANSFERIDOS DA UNIDADE 1 

TRANSFERIDOS HUSE 0 

TRANSFERIDOS CIRURGIA 1 

TRANSFERIDO HRAM 0 

TRANSFERIDO HPM 0 

TRANSFERIDO RENASCENÇA 0 

TRANSFERIDO HNSC -LAGARTO 0 

TRANSFERIDO HU 0 

ALTA 29 

ÓBITO 0 
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ADMISSÃO POR FAIXA  ETÁRIA SEGUNDA QUINZENA 

 
SEGUNDA QUINZENA QUANTIDADE DE PACIENTES 

ADMITIDOS 52 

REGULADOS        ZONA SUL 35 

REGULADOS ZONA NORTE 17 

TRANSFERIDOS NA UNIDADE 7 

 
TRANSFERIDOS HUSE 3 

TRANSFERIDOS CIRURGIA 3 

TRANSFERIDO HRAM 1 

TRANSFERIDO HPM 1 

TRANSFERIDO RENASCENÇA 0 

TRANSFERIDO HNSC -LAGARTO 0 

TRANSFERIDO HU 1 

ALTA 41 

ÓBITO 2 

0

2

6

8 8

6

0

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14 -20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

ADMISSÃO FAIXA ETÁTIA 
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➢ COMORBIDADES PRIMEIRA QUINZENA 
 
 

COMORBIDADE PRIMEIRA QUINZENA QUANTIDADE 

OBESIDADE 5 

ASMA 2 

DIABETES 8 

HIPERTENSÃO 7 

ANEMIA 1 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 1 

CÂNCER 1 

NEGA 15 

  
 
 

14 -20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Quantidade 0 1 8 8 17 10 3 1 1

Masculino 0 0 5 7 7 4 1 1 1

Feminino 0 1 3 1 10 6 2 0 0

0
1

8 8

17

10

3

1 1
0 0

5

7 7

4

1 1 1
0

1

3

1

10

6

2

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ADMISSÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Quantidade Masculino Feminino
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➢ COMORBIDADES SEGUNDA QUINZENA 
 

COMORBIDADE SEGUNDA QUINZENA QUANTIDADE 

OBESIDADE 2 

ASMA 0 

DIABETES 9 

HIPERTENSÃO 20 

ANEMIA 0 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 0 

CÂNCER 0 

NEGA 22 

 
 
 

12%

5%

20%

17%2%
3%

3%

38%

COMORBIDADES PRIMEIRA QUINZENA   

OBESIDADE

ASMA

DIABETES

HIPERTENSÃO

ANEMIA

INSUFICIENCIA
CARDÍACA

CÂNCER

NEGA
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EVOLUÇÃO DOS CASOS PARA ENTUBAÇÃO 
OROTRAQUEAL X OBITO X UNIDADES. 
 
Dos 84 paciente do mes de maio, tivemos 12 entubação, 05 de Paciente 
provenientes do Zona Norte Nestor Piva, e 07 pacientes proveniente do zona sul 
Fernando Franco. Tivemos três óbitos, pacientes regulados do zona sul Fernando 
Franco, segue gráfico abaixo: 
 
 

4%0%

17%

38%
0%0%0%

41%

COMORBIDADES SEGUNDA QUINZENA 

OBESIDADE

ASMA

DIABETES

HIPERTENSÃO

ANEMIA

INSUFICIENCIA
CARDÍACA
CÂNCER

NEGA
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Dos 84 paciente que recebemos na nossa inidade no mês de 
maio,47 foram do sexo masclino e 37 do sexo feminino, como 
mostra o gráfico que segue: 
 
 
 

TOT ÓBITO

ZONA NORTE 5 0

ZONA SUL 7 3

5

0

7

3

0
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7

8

EVOLUÇÃO DOS CASOS PARA TOT X ÓBITO

ZONA NORTE ZONA SUL



 

58  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Podemos destacar tambem, dos 84 pacientes que recebemos na nossa unidade , o maior 
número reside no bairro Santa Maria em aracaju,  Marcos Freireem sequencia vem assim 
sucessivamente. 
 

47
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0

10

20

30

40

50
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ATENDIMENTO POR SEXO 
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➢ PACIENTES ADMITIDOS 
 

N° PACIEN
TE 

DATA ADM ORIGEM SETOR DIS
P. 
DE 
O2 

DESTINO DATA 

1 C A B D 
S 

04/05/2021 HZS ALA AMAELA CN ALTA 11.05.21 

2 D D P S 05.05.2021 HZS ALA AMARELA CN ALTA 11.05.21 

3 R D C S 05.05.2021 HZN ALA AMARELA CN ALTA 10.05.21 

4 G M D C 05.05.2021 HZN ALA AMARELA CN ALTA 08.05.21 

5 M D S 06.05.2021 HZN ALA VERMELHA MH ALTA 16.05.21 

6 C A S F 06.05.2021 HZN ALA LARANHA CN ALTA 10.05.21 

7 J D S G 06.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 11.05.21 

8 C V S S 07.05.2021 HZS ALA LARANJA MH ALTA 14.05.21 
 

9 G F I 07.05.2021 HZS ALA VERMELHA MH ALTA 14.05.21 

10 B B D S 07.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 14.05.21 

11 D A D S 07.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 10.05.21 

12 M D S 08.05.2021 HZS ALA LARANJ CN ALTA 12.05.21 
 

13 E D S V 09.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 14.05.21 

14 J I D S 10.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 16.05.21 

15 M D F L 
S 

10.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 14.05.21 
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16 K B S 10.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 14.05.21 

17 E M  S 11.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 13.05.21 

18 J B D S 11.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 11.05.21 

19 C E D S 
B 

11.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 17.05.21 

20 J E O D 
S 
 

12.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 14.05.21 

21 M J D S 13.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 21.05.21 

22 J J F D 
O 

13.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 20.05.21 

23 S A S 
 

13.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 16.05.21 

24 J D O 
 

13.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 16.05.21 

25 S C D S 
 

13.05.2021 HZN ALA VERMELHA CN ALTA 19.05.21 

26 M L D A 
 

14.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 18.05.21 

27 H S F 
 

13.05.2021 HZN ALA VERMELHA CN ALTA 11.05.21 

28 M P L 
 

14.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 16.05.21 

29 C B R 14.05.2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT TRANSF. P/ 
H. 

CIRURGIA 

18.05.21 

30 D P P 
 

14.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 16.05.21 

31 M H D O 
A 

16.05.2021 HZS ALA VERMELHA CN TRANSF. P/ 
HU 

16.05.21 

32 V R D C 15.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 20.05.21 

33 G G D R 16.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 20.05.21 
 

34 L M D A 
D 

17.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 20.05.21 

35 C R D S 17.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 22.05.21 

36 E D C 18.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 22.05.21 
 

37 J A D A 17.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 20.05.21 
 

38 A D A 18.05.2021 HZS ALA VERMELHA MH TRANSF. P/ 
HPM 

20.05.21 
 

39 M D C D 
S 

18.05.2021 HZS ALA VERMELHA VE 
AA 

ALTA 04.06.21 

40 C J D O 
N 

18.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 22.05.21 
 

41 A R D S 18.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 21.05.21 
 

42 D S S 19.05.2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT TRANSFERI
DA  H. 

CIRURGIA 

24/05/21 

43 J D S 20.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 23.05.21 
 

44 G R S 20.05.2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT TRANSFERI
DA P/ 
HRAM 

24/05/21 

45 C L S A 
J 

20.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 26.05.2021 

46 J B D S 20.05.2021 HZN ALA LARSNJA CN ALTA 28/05/2021 
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47 J C S J 21.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ÓBITO 23.05.21 

48 E E G F 22.05.2021 HZS ALA AMARELA MH ALTA 04.06.21 

49 F M N 22.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 27/05/2021 

50 M D S 22.05.2021 HZS VERMELHA CN ALTA 27/05/2021 

51 S M D J 
S 

22.05.2021 HZN ALA LARANJA CN TRASF. 
CIRURGIA 

06.06.21 

52 M J D S 23.05.2021  ALA LARANJA CN ALTA 24/05/2021 

53 A T 23.05.2015 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT ÓBITO 24.05.2021 

54 J V R 24.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 04.06.21 

55 F M  B  
L 

24.05.2021 HZS ALA VERMELHA CN ALTA 03.06.21 

56 

L G S N 

24.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 28/05/2021 

57 F M D Q 25.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 26.05.2021 

58 
A R D A 

25.05.2021 HZS ALA MARELA VE 
AA 

ALTA 02/06/2021 

59 M I D S 26.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 02.06.2021 

60 F P S 26.05.2021 HZS ALA AMARELA CN ALTA 28.05.2021 

61 P C 26.05.2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 04.06.21 

62 J M 27.05.2021 HZS ALA LARANJA MH ALTA 04.06.21 

63 
V L S R 

27.05.2021 HZS ALA LARANJA CN INTERNA ___________
___ 

64  
E D A S 

28.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 03.06.21 

65  
J N D S 

28.05.2021 HZS ALA LARANJA CN ALTA 31/05/2021 

66 J S D S 28.05.2021 HZS ALA LARANJA MH TRANF. 
AMPARO 
DE MARIA 

02.06.21 

67  
A A D S 

28.05.2021 HZS ALA AMARELA MH ALTA 04.06.21 

68 I S A 28/05/2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT ÓBITO 01/06/2021 

69 J D J S 28/05/2021 HZN ALA LARANJA MH TRANSFERI
DA PARA 

HUSE 

30/05/2021 

70 J A M 28/05/2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 04.06.2021 

71 V L S C 28/05/2021 HZN ALA VERMELHA CN INTERNA  

72 K T R 28/05/2021 HZN ALA LARANJA CN ALTA 02.06.21 

73  
M F O S 

29.05.2021 HZN ALA VERMELHA TOT TRANSFER
ENCIA 
HUSE 

30.05.2021 

74 M V N S 28/05/2021 HZN ESTABILIZAÇÃO TOT TRANSF. 
HUSE 

07.06.21 

75 J G D S 28/05/2021 HZN ESTABILIZAÇÃO TOT TRANSFER
ENCIA 
HUSE 

30.05.2021 

76 J A D S 28/05/2021 HZN ALA VERMELHA CN INTERNO ___________
___ 

77  
H S S 

31/05/2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT ÓBITO 05.06.21 

78 T J F S 31/05/2021 HZS ESTABILIZAÇÃO TOT OBITO 06.06.21 

79 M L R B 31/05/2021 HZS ALA VERMELHA TOT TRANSF.A
MPARO DE 

MARIA 

05.06.21 
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80 C C S 28/05/2021 HZN VERMELHA TOT TRANSF. 
AMPARO 
DE MARIA 

30.05.21 

81 E D C S 
S 

28/05/2021 HZN AMARLA AA ALTA 30.05.21 

82 J I D S 10/05/2021 HZN LARANJA CN ALTA 16.05.21 

83 M D S 08/05/2021 HZN LARANJA CN ALTA 12.05.21 

84 J C D S 21/05/2021 HZS CN  ALTA 23.05.21 

 
 

 
Atendimento fisioterapia  
 
 

São atribuições da fisioterapia em uma unidade de terapia intensiva e semi-

intensiva os cuidados com a parte tanto respiratória quanto motora dos pacientes que 

derem entrada na unidade e permanecerem durante o periodo de internação. Temos 

como objetivo principal garantir melhor forma o funcionamento pulmonar e motor dos 

pacientes, bem como otimizar o tempo de internação visando o melhor prognóstico 

para acelerar o processo de alta. Atuamos através da oxigenoterapia, dando suporte 

ventilatório tanto na ventilação não invasiva quanto quando existe a necessidade de 

uma intervenção de ventilação invasiva em se tratando de uma IOT. Também nos 

fazemos importantes em relação a funcionalidade motora e respiratória do pacientes, 

atuando de forma positiva em pacientes restritos ao leito, na retirada do paciente do 

leito para recuperar as funções motoras como força muscular, amplitude de 

movimento, equilíbrio, coordenação motora, controle da musculatura estabilizadora 

de tronco bem como se manter sentado, deambulação e manutenção 

cardiorespiratório, garantindo ao paciente um melhor retorno para suas atividades de 

vida diarias.  
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Atendimento enfermagem 
 
O Atendimento da enfermagem, por se tratar da maior categoria profissional de saúde 

presente 24 horas ao lado do paciente, tem um apapel fundamental nos cuidados e 

recuperação dos pacientes. 

 

O primeiro paciente adentrou a unidade no dia 04/05/2021, via regulação CRL ( 

Central de Regulação) Aracaju , por onde é enviado as documentações para 

avaliação do paciente e consequentemente liberação do leito.  

 

A regulação é feita via e-mail, onde o quadro do paciente é enviado pela CRL e a 

enfermeiro supervisor, que é responsável pelo recebimento deste e passagem do 

quadro para a coordenação médica. Onde este por sua vez avalia e libera ou não a 
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vinda do paciente para esta unidade. Ocorrendo a positiva do mesmo, para vinda do 

paciente, o supervisor irá responder o e-mail informando a liberação do leito e qual 

leito estará disponível para o paciente, no caso da negativa o e-mail também será 

respondido informando a recusa do paciente e motivo.  Vale salientar que os 

pacientes recebidos nesta unidade todos são positivados para COVID, seja por teste 

rápido, IGM positivo, ou RT/ PCR detectável, não recebendo suspeitos. 

 

No dia 01/ 06/ 2021 o quadro de enfermagem se encontra completo na unidade, 

sendo este formado por 06 enfermeiros e 17 técnicos por turno. Onde eles estão 

devidamente dimensionados em suas áreas.  

 
ALA AMARELA 8 LEITOS: 

•  01 ENFERMEIROS 

• 04 TECNICOS DE ENFERMAGEM 
 

ALA LARANJA 12 LEITOS: 

• 02 ENFERMEIROS 

• 06 TECNICOS DE ENFERMAGEM 
 
ALA VERMELHA 06 LEITOS: 

• 1ENFERMEIRO 

• 3 TECNICO DE ENFERMAGEM 
 

ESTABILIZAÇÃO: 

• 01 ENFERMEIRA 

• 02 TÉNICO ENFERMAGEM 
 
CME, EXPURGO : 

• 01 TECNICO DE ENFERMAGEM 
 

NIR ( NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) 

• 01 TECNICO DE ENFERMAGEM 
 

SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM :  
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• 01 ENFERMEIRO 
 

Atribuições 
 
Supervisão de enfermagem 

 
O enfermeiro supervisor vem com a proposta de suporte assistencial a 

coordenação de enfermagem. Estando este resignado ao serviço de apoio a equipe 

de enfermagem, monitorando fluxos protocolos instituídos na unidade como também 

o desenvolvimento de atividades e âmbito burocrático como: 

• Monitorizando as solicitações de exames laboratoriais; 

• Identificação dos dispositivos e validades; 

• Acolhimento do paciente na unidade, verificando se o paciente é o mesmo que 

foi regulado e se o mesmo veio munido das documentações necessárias para 

admissão na unidade; 

• Inserção do paciente no sistema da unidade e no IDS (Sistema da prefeitura 

municipal de Aracaju); 

• Monitorização devida identificação dos pacientes nos leitos; 

• Notificação dos pacientes no SIVESP diariamente; 

• Notificação no e-SUS diariamente; 

• Monitorização do e-mail da CRL Aracaju;  

• Envio dos quadros dos pacientes para coordenação médica; 

 

Enfermeiro 

 

 O enfermeiro assistencial tem como objetivo gerenciar o setor de 

enfermagem, organização e direção dos serviços de Enfermagem e das atividades 

técnicas como: 
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• Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

 

• Cuidados de Enfermagem da maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões 

imediatas; 

 

• Prescrição da assistência de Enfermagem; 

 

• Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 

saúde; 

 

• Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático 

de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 

Enfermagem; 

 
 

• Realizar procedimentos privativos do enfermeiro, como passagem de sondas 

, curativos e entre outros; 

 

• Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 

saúde; 

 
 

• Organização do painel e cada leito; 

 

Técnico de enfermagem 
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O técnico de enfermagem desenvolve sua função sobre orientação e 

acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participando no 

planejamento da assistência de Enfermagem. Executando as atribuições abaixo: 

• Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do 

Enfermeiro; 

 

• Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

 
 

• Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 

qualificação; 

• Ministrar medicamentos por via oral e parenteral e venoso;  

• Realizar controle hídrico; 

• Fazer curativos; 

• Aplicar oxigenoterapia quando necessário; 

• Executar atividades de desinfecção dos matérias utilizado pelo paciente; 

• Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 

inclusive;  

• Ofertar ou auxiliar na alimentação do paciente; 

• Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência 

da unidade; 

•  Participar de atividades de educação em saúde; 

• Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; 

•  Participar dos procedimentos pós-morte; 

• Auxiliar o enfermeiro em procedimentos específicos do mesmo;  

 



 

68  

As atividades  assistenciais nos  leitos de retaguarda COVID Santa Isabel tiveram 

inicio no dia 03/05/2021 .Ao que se refere a taxas de ocupação no período de 03/05 

a 31/05/2021, podemos descrever:  

 

Quantitativo de pacientes recebidos no período supracitado foi de 84 pacientes , 

sendo estes todos regulados via CRL Aracaju e consequentemente com resultados 

de Teste rápido positivo para anticorpo IGM e RT/PCR detectável para COVID. 

Destes 84 pacientes , 31 advindos da unidade de urgência e emergência  Hospital Dr. 

Nestor Piva e 53 advindos da unidade de urgência e emergência Fernando Franco . 

 

 
 
 

 
 
 
 

No que se refere ao suporte de O2 que os pacientes estavam fazendo uso ao 

serem admitidos na  unidade, podemos estratificar, sendo dos 84 pacientes 

admitidos, 59  estavam fazendo uso de Cateter Nasal ( 2L A 06 L de O2 ) e 25 
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fazendo uso de Mascara de Hudson ( 7L a 15L de O2 ). 

Quando nos referimos ao perfil do paciente regulado versos unidade 

solicitando podemos estratificar da seguinte forma : dos 84 pacientes admitidos nesta 

unidade 25 foram do Hospital Nestor Piva estando eles fazendo aporte de oxigênio 

por cateter nasal, e 10 em uso de mascara de Hudson, ao que se refere ao Hospital 

Fernando Franco dos 49 admitidos, 34 vinheram  fazendo uso do aporte de O2 via 

uso de cateter nasal e 15 fazendo uso de Mascara de Hudson. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Quanto ao tocante da evolução dos pacientes , podemos definir em alta hospitalar, 
transferência externa ou óbito. Dos 84 pacientes admitidos nesta unidade durante 
período supracitado, temos um total de 70 altas hospitalares , 11 transferências 
externas , 03 óbitos e 03 pacientes que ainda permanecem em tratamento hospitalar. 
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Quando passamos a analisar a unidade de referência destes pacientes que evoluíram 

para TOT, podemos estratificar que dos  12 paciente que evoluíram para entubação, 

sendo que 07 foram do hzs e 06 do  hzn  . Aprofundando esta analise podemos 

verificar ainda que os 3 óbitos de pacientes em TOT foram pacientes advindos no 

HZS. 

 
 
Atendimento de Psicologia 
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Conforme a publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011),  

define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente a ausência da doença.  Nessa perspectiva, é imprescindível a prática do 

psicólogo no processo de hospitalização, com o intuito de amenizar o sofrimento 

psicológico do paciente e da família diante do quadro clínico do paciente. 

Sendo assim, esse campo da psicologia atua em diversas especificidades, 

buscando sempre modificar as práticas psicológicas. Uma dessas atuações é o da 

Psicologia Hospitalar, que tem como intuito um trabalho mais humanizado dentro dos 

hospitais. Seu papel pode ser realizado por diversas funções, as quais são 

executadas diretamente com uma equipe multidisciplinar que é composta por 

diferentes profissionais da saúde, procurando aliviar o sofrimento psicológico do 

paciente em torno do adoecimento, investigando a partir disso, a relação dele com a 

equipe e seus familiares (MEDEIROS, LUSTOSA, 2011). 

Conforme BLEGER (1984), a atuação do psicólogo no contexto hospitalar 

ajuda na mediação da equipe de saúde com a família e o paciente, no processo de 

enfermidade, sendo necessário um acolhimento para que possibilite esses indivíduos 

a expressar seus sentimentos,  medos, angústias, sua dor pela separação do ente 

querido, buscando dessa forma utilizar técnicas para desenvolver estratégias que 

facilitem a comunicação entre ambos, de forma ética, agindo com respeito ao 

momento de fragilidade da família. 

 Dentro do contexto hospitalar o paciente é submetido a despersonalização, 

sendo caracterizada por uma perda de identidade, na qual o enfermo é submetido ao 

longo da internação, possuindo sentimentos negativos sobre si, gerados pela nova 

rotina de adaptação hospitalar, assim como da fragilidade do adoecimento. Esse 

estado psíquico torna-se doloroso porque o paciente fica distante de seu cotidiano 

que englobam as atividades que  
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proporcionam prazer no deu dia a dia, incluindo também a difícil aceitação de se 

manter distante dos seus entes queridos (ISMAEL, 2010). 

  No ambiente hospitalar, o psicólogo ao desempenhar suas funções deve 

utilizar estratégias de investigação do paciente e família, para que possa conhecer 

seus valores, crenças, cultura e a partir disso, compreender suas reações e medos 

frente a doença, podendo assim, fazer o acolhimento respeitando a subjetividade de 

cada indivíduo (CASTRO, 2006). Através da investigação é possível identificar: 

angústias, fantasias, ansiedades, enfrentamento da dor, concebendo um vínculo 

que favoreça a comunicação e consequentemente colaborar para a expressão de 

sentimentos causado pelo sofrimento da perda (MENDES ET AL 2009). 

 O papel do Psicólogo junto à equipe médica, poderá ser como mediador na 

resolução de conflitos entre as relações da equipe com o paciente e a família, para 

que seja realizado um trabalho humanizado, desde a notícia do diagnóstico que é 

concebida pelos médicos, até o momento de um possível óbito. Partindo dessa 

premissa, é de suma importância que o atendimento do psicólogo possa preservar 

a dignidade e a subjetividade do paciente e seus familiares, oferecendo uma escuta 

ativa, com o intuito de aliviar a dor psíquica e orientar sobre questões que os 

nortearão para resolução de problemas presentes e futuros que poderão surgir 

durante o tratamento ou diante de uma probabilidade de finitude.  (SIMONETTI, 

2011). 

 

Atuação da Psicologia Hospitalar – Unidade de Tratamento Respiratório Santa 

Isabel 

 Em tempos de pandemia pode-se perceber que as pessoas 

frequentemente ficam em estado de alerta, no qual envolve uma série de sentimentos 

e sintomas, tais como, nervosismo, preocupação, estresse, incerteza, ansiedade e o 
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medo que deriva da falta de controle frente a uma situação que é vista como 

imprevisível. Nesse sentido, grande maioria dos indivíduos que fazem parte da 

população exposta a uma pandemia e contrai o Covid-19, dão entrada no hospital 

com um acúmulo de informações externas sobre o vírus, muitas vezes incoerentes 

com a realidade, podendo vir a desencadear sintomas psíquicos durante a 

hospitalização. 

 A equipe de psicologia é formada por quatro psicólogas: Ane Karoline 

Almeida (13:00 às 18:00); Camilla Souza Montalvão (07:00 às 12:00), Danielle Vieira 

da Gama (09:00 às 14:00) e Simone Maria Cardoso Nascimento (17:00 às 22:00). 

Foram realizadas intervenções com 89 pacientes, dividido entre as quatro 

profissionais até o dia 04/06/2021. Segue abaixo as práticas de intervenções que 

estão sendo realizadas, de acordo com as demandas identificadas. 

 

Práticas de Intervenções: 

 

Anamnese Psicológica: tem o objetivo de conhecer a pessoa é a partir desse 

momento que que dar-se início às intervenções com o paciente, sendo assim uma 

etapa de fundamental importância. 

Acolhimento e Escuta Ativa: Através de uma psicoterapia breve e um trabalho 

humanizado, sendo relevante que o profissional tenha um olhar de afeto para o outro, 

compassivo de cuidados ao paciente, até porque todas as pessoas têm uma história 

de vida em sua singularidade, e deixaram problemas fora do hospital que de alguma 

forma afetam eles a todo momento, e devemos respeitá-la, principalmente no seu 

momento de fragilidade. O estado de internação pode apresentar diversas emoções 

nos pacientes admitidos, como impotência, ansiedade e tantos outros sentimentos, 

tornando difícil e doloroso o processo psíquico do que está acontecendo. O papel da 

psicologia apresenta-se em compreender o paciente, em sua totalidade, suas 
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emoções, pensamentos e comportamentos, para que possa tentar tornar a internação 

hospitalar menos dolorosa, fazendo com que o paciente responda de forma 

equilibrada e saudável. 

Acolhimento a Familiares de Pacientes Internados: Com o estado da internação 

de pacientes, os familiares muitas vezes encontram-se em estado emocional, 

ocasionando desequilíbrio no ambiente familiar. O objetivo da psicologia é minimizar 

o sofrimento psíquico também dos familiares, e trabalhar a aceitação e elaboração da 

situação vivenciada. 

 

Conscientização da Adesão do Processo Clínico e Terapêutico: Neste processo 

o paciente será informado sobre a importância da aceitação do tratamento, visto que 

muitos dão entrada na unidade com receio de precisar do procedimento de 

entubação, dificultando na cooperação das técnicas utilizadas para melhoria do seu 

quadro clínico. Em decorrência ao pensamento pessimista é ocasionado quadros de 

ansiedade e insatisfação com a hospitalização. 

PsicoeducaçãoSobre Ansiedade: Ferramenta utilizada com a função de simplificar 

a queixa do paciente, e encarar da melhor forma possível o seu tratamento. O 

paciente obtendo o conhecimento sobre o que é a ansiedade e identificando quais 

sintomas são desencadeados nele durante uma crise, aprenderá mais sobre ele e 

pode descobrir estratégias de enfrentamento para controlar e reduzir o que está 

sentindo. Diante da demanda existente na Retaguarda Covid-Santa Isabel, com a 

entrada de pacientes com Covid-19, percebemos um grande número de pacientes 

vivenciando crise de ansiedade, o que tem atrapalhado na aceitação e adesão aos 

procedimentos de fisioterapia, principalmente no procedimento VNI, que é necessário 

a sua realização com duração mínima de uma hora. A psicoeducação sobre a 

ansiedade pode ajudar aos pacientes no seu tratamento, diante de uma possibilidade 
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de entubação, visto que grande parte tem uma rejeição e o medo acessado para tal 

procedimento. 

Trabalho Multidisciplinar e Discussão de Casos: O papel da psicologia torna-se 

indispensável no processo de internação dos pacientes, frente a sensibilizar as 

equipes quantos aos aspectos psicossociais, que dificultam a comunicação, a 

evolução e muitas vezes a compreensão do estado emocional e psicológico do 

paciente, que pode influenciar em seu quadro clínico. A compreensão do paciente 

como um todo, permite intervenções que auxiliem a uma estabilização de humor, 

pensamentos adaptativos, compreensão sobre a internação e possível melhora e 

evolução do quadro. Assim como, faz-se necessário a discussão de caso com a 

equipe multidisciplinar, muitas vezes para decisões de melhores tratamento, 

encaminhamentos, acolhimentos familiares, e orientações em saúde após alta 

hospitalar 

 

Acompanhamento da Notícia de Óbitos: Mesmo o hospital sendo um ambiente 

para cura e prolongamento da vida, também passa a ser o cenário onde a morte se 

desenrola. O processo de internação de um familiar já traz aspectos dolorosos e 

dificuldade na elaboração e aceitação da situação, principalmente diante da 

COVID19, doença ainda não muito conhecida e que pode evoluir de forma regressa 

ou progressão rapidamente. A morte repentina, inesperada e precoce é considerada 

complicadora para elaboração do luto normal. Em uma situação de óbito, os familiares 

são convocados a compareceram à unidade para conversar com o médico 

responsável, o qual passará a informação de forma presencial. Neste momento, faz-

se indispensável a presença de demais profissionais da equipe, como assistente 

social e psicólogos da instituição, para que possam acolher os familiares. Apesar da 

morte ser inerente ao ser humano, traz consigo diferentes significados. No contexto 

vivenciado é impedido que os familiares realizem Rituais de despedidas, porém, pode 
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proporcionar igual acolhimento ao luto frente às reações emocionais iniciais, que 

comumente permeiam um estado de choque e de negação da realidade, a expressão 

de sentimentos e enfrentamento da morte. 

 

ROTINAS: 

 

✓ Leitura dos Prontuários e da Passagem de Plantão da Equipe do último turno; 

✓ Verificação de Admissão e Alta Hospitalar dos Pacientes; 

✓ Contato com a Equipe Multidisciplinar para verificar como melhor conduzir o 

atendimento aos pacientes; 

✓ Visita aos Leitos Diariamente; 

✓ Intervenção Terapêutica; 

✓ Realização de Psicoeducação de acordo com a demanda de cada Paciente; 

✓ Acolhimento aos Familiares que chegam a Unidade; 

✓ Preenchimento dos Prontuários no Sistema; 

✓ Organização no Livro de Pacientes visitados, para que as Psicólogas do 

próximo Plantão possam acompanhar nossa rotina e dar continuidade às 

demandas pendentes; 

✓ Evolução do Livro de Passagem de Plantão, descrevendo as Intercorrências 

ocorridas no dia, solicitando acompanhamento para um paciente que a gente 

possa identificar com quadro de ansiedade ou estado emocional 

desestabilizado.  

 

Síntese das principais atividades realizadas pela psicologia 

 
 

 
Transferência e internação de Pacientes 

transferidos para a UTRSI 
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Acolhimento aos Pacientes, 
realização de anamnese, 

orientações e psicoeducação 
sobre o momento de internação 

hospitalar 

Visitas diárias aos pacientes 
internados para avaliação 
psicológica e emocional, e 
intervenções necessárias  

Discussão de caso com equipe 
multidisciplinar sobre tratamento do 
paciente e possíveis intervenções 
para evolução do quadro clínico 

Acolhimento dos familiares dos 
usuários internados, caso 
compareçam a unidade de 

tratamento para passagem de 
boletim médico ou entrega de 

pertences. O acolhimento também 
pode ser realizado por ligação, no 
momento da passagem de boletim 
pela equipe médica ou assistente 

social 

Acolhimento aos Familiares dos 
Usuários internados que 
comparecem à unidade 

Aplicação das pesquisas de 
satisfação com os usuários 

internados 

Alta hospitalar: Acolhimento social e 
familiar aos pacientes. Orientações 
em saúde, a serem realizados pós 

alta hospitalar. 

Óbito: Acolhimento aos familiares na 
instituição para passagem de 

informação pela equipe médica, 
acompanhado de equipe 

multidisciplinar 
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Atendimento do Serviço Social 
 
       O Assistente Social na Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel tem 

contribuído para que os pacientes internados nesta instituição tenham seus direitos 

viabilizados. A pandemia do novo coronavírus/covid-19, que assola o Brasil e o 

mundo, impacta sobremaneira a vida de toda a população. Sendo assim como a 

garantia do direito previsto na portaria de n° 1820 de 13 de agosto de 2009 que retrata 

sobre o direito de receber visita e acompanhantes esses direitos não estão sendo 

possíveis de viabilizar. E diante desse cenário que vemos a suma importância do 

profissional como intermediador entre paciente e  

 

familiares.  

         Atualmente o trabalho do Assistente Social com o paciente internado acontece 

em várias etapas desde a admissão até o momento de alta hospitalar, transferência 

ou óbito. No momento da admissão do paciente no hospital fazemos o acolhimento 

ao paciente/família em seguida ocorre a visita no leito, onde é feita o preenchimento 

da ficha social caso a família ainda não tenha comparecido. Após o preenchimento 

da ficha social é identificado as necessidades desse paciente e informado ao mesmo 

sobre os direitos dele. Informações do quadro clínico aos familiares, informações de 

que seus pertences serão entregues aos familiares, e a disponibilidade para esse 

paciente a solicitação dentro dos seus direitos, de reclamações na ausência desses 

direitos e sugestões que viabilizem uma melhor humanização. 

        Imediata orientação aos familiares que comparecem à unidade hospitalar é 

prestado informações relacionada a materiais de higiene necessários para o paciente, 

informado também o horário de boletim médico, possibilidade de ligações ou vídeo 

chamada de familiares para os pacientes, respeitando horários de medicações, 

refeições, banho, visita médica e fisioterapia. Para isso e entregue um formulário 
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informativo com todas as orientações sobre normas, horário e outras informações 

diversas. O objetivo do serviço social é também oferecer ao familiar o direito a 

informações claras e objetivas, buscando com isso um atendimento que seja de forma 

humanizada diante de uma situação crítica.  

           O serviço social diariamente verifica os contatos dos pacientes para ligações 

aos familiares sobre o quadro clínico dos pacientes internados passado pelos 

médicos de plantão. É também realizada pelo o serviço social ligações para informar 

alta médica a família, para solicitar materiais de higiene que pacientes estejam 

necessitando a pedido do mesmo, sinalizado pela equipe ou mesmo pelo próprio 

assistente social durante a visita hospitalar ao leito do paciente. Os atendimentos são 

feitos, mantendo sua dinâmica de atendimento, serviços e programas de 

funcionamento de forma intensificada e dentro dos cuidados necessários, entre eles:  

 

 

Técnicas instrumentais  utilizada pelo Serviço Social  

 

• Ficha Social; 

• Identificação do Óbito;  

• Informativo de Normas a Familiares; 

 

      Outra atividade do serviço social e acolhimento aos familiares no caso de situação 

de óbito, quando familiar é solicitado a comparecer ao hospital, mediante notícia, a 

mesma informada pelo o médico, o serviço social junto a psicologia fazemos o 

acolhimento, em seguida são passadas todas as orientações funeral e entrega de 

declaração de óbito (D.O.) Entregue pertences e documentos se tiver desses 

pacientes que vieram a falecer. 

       A interação com a família também se da no momento da alta hospitalar médica 
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ou transferência, através de ligações a esses familiares comunicando essas 

informações aos mesmos. Com relação a equipe, é realizada reuniões mediante 

problemas identificados ou para implantação de instrumentos técnicos operativos que 

venham trazer a melhoria tanto no âmbito emocional como clínico dos pacientes 

durante sua permanência no hospital.  

            O assistente social também viabiliza ao paciente documento como declaração 

de internação solicitada pelo familiar para fins de apresentação em empresa se 

trabalha a qual o paciente tem vínculo trabalhista. Com relação a articulação com a 

rede socio assistencial são dadas orientações a familiares sobre auxílio funeral caso 

a família não disponha de recursos para a urna. 

             Caso o paciente durante seus períodos de internação não identificar nenhum 

familiar o assistente social realiza contato com a Secretaria de Assistência Social para 

investigação de dados que levem aos familiares e para devidos encaminhamentos. O 

mesmo ocorre no caso de ser identificado situação de abandono de incapaz por parte 

dos familiares ao paciente internado. O papel do Assistente Social também se da em 

observar como estão sendo tratados os pacientes internados nessa instituição pelos 

demais profissionais que os acompanham garantindo que esses pacientes tenham 

uma permanência de  

 

internação de forma humanizada, com seus direitos garantidos e respeitados   

            Todo o trabalho do Assistente Social visa uma interação multiprofissional 

buscando na interdisciplinaridade subsídios que mantenham não só os direitos 

sociais, mas também que vem ao bem-estar clínico e emocional do paciente e 

também não esquecendo do olhar voltado para os familiares. 

              O desafio que é apresentado diariamente ao assistente social é construindo 

através da demanda que surge e leve a utilização de técnicas de instrumentalidade 

da profissão e intervir de forma ágil e responsável a cada situação dentro de suas 
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subjetividades.  

Anexo de instrumentos técnicos da profissão utilizados no ambiente de trabalho 
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QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL DE 04/05/2021 à 

31/05/2021 

 

 

 

EVOLUÇÃO  GERAL DOS CASOS 
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11. Pesquisa de satisfação 

 
         A pesquisa de satisfação é uma ferramenta imprescindível para conhecer a 

opinião dos usuários internados a respeito do atendimento oferecido. Através dos 

dados colhidos na pesquisa, é possível identificar o que tem funcionado e o que 

precisa melhorar nos serviços oferecidos. Ela também é um recurso pelo qual o 

usuário pode dar sugestões ou manifestar críticas e elogios.  

      A pesquisa de satisfação servirá para a coleta  de indicadores relacionados ao 

tempo de espera para ser atendido, dieta ofertada, atendimento médico, atendimento 

da enfermagem, atendimento do RX, atendimento do serviço social, atendimento de 

psicologia, atendimento do fisioterapeuta, limpeza do ambiente e satisfação no 

internamento. 

 
 
 
 

13,Recursos Humanos: 

 

FUNÇÂO QUANTIDADE 

ASSISTENTEADMINISTRATIVO(RH) E FINANCEIRO 01 

ASSISTENTESOCIAL 02 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01 

COORDENADORDEENFERMAGEM 01 

Gráfico 10 Satisfação no internamento 
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ENFERMEIRO 24 

FARMACÊUTICO 04 

FISIOTERAPEUTA 12 

FONOAUDIOLOGA 01 

MAQUEIRO 08 

MÉDICO 13 

PSICÓLOGO 04 

SUPERVISOR DE ENFERMAGEM 04 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM/NIR 68 

TECNICODEINFORMATICA 01 

TÉCNICO DE RAIO X  07 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  02 

 
CONSUMOMENSALDE MEDICAMENTOSEMATERIAIS 

 
Venhopormeiodeste,informaroconsumomensaldosmedicamentos e 

materiais utilizados na Unidade de Tratamento Respiratório – Santa Isabel, Aracaju-

SE,noperíodo de 04 de Maio a 31 de Maio de 2021. 

É importante destacar que dispomos em nosso elenco de padronização 

dasmais diferentes classes farmacológicas como: antidepressivos, 

antiulcerosos,antieméticos,antivertiginosos,anticonvulsivantes,vasoconstritores,vaso

dilatadores,eletrólitos,broncodilatadores,mucolíticos,corticosteróidessistêmicos,antic

oagulantes,antiácidos,ansiolíticos,antitérmicos,antiasmáticos,anestésicos,anti-

hipertensivose sedativos. 

 

MEDICAMENTOS 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
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ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 7 

AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA  10ML 851 

AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA  SISTEMA FECHADO  
- 100 ML 

3 

AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA  SISTEMA FECHADO  
- 250 ML 

14 

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000 ML 2 

ALCOOL ETILICO 70% PARA SUPERFÍCIES FIXAS  - 1000 ML 34 

ANLODIPINO BESILATO 5 MG 121 

ATENOLOL 50 MG   5 

BICARBONATO DE SÓDIO  8,4% - 10 ML 30 

BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML C/5ML 106 

BROMOPRIDA CLORIDRATO 5 MG/ML   -  2 ML 9 

CAPTOPRIL 25 MG   107 

CEFAZOLINA SÓDICA 1 G -  PÓ P/SOL.INJ. 1 

CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G - PÓ P/SOL.INJ.- IM/EV 453 

CETOPROFENO  50 MG/ML -  2 ML SOL.INJ. P/USO 1 

CIMETIDINA 300MG/2ML INJ 44 

CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML - SIST FECH. P/ 
INFUSAO VENOSA - 100 ML 

1 

CLORETO DE SODIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST. 
FECHADO  -  100 ML 

739 

CLORETO DE SODIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST. 
FECHADO  -  250 ML 

66 

CLORETO DE SODIO 10% C/ 10ML SOL. ESTÉRIL E APIROGENICA 11 

CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST. 
FECHADO  -  500 ML 

441 

CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOL.FISIOLÓGICA INJETÁVEL -  10 ML 82 

CLOREXIDINA, GLUCONATO 4% - C/TENSOATIVO - ALMOTOLIA 
1000 ML 

3 

CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML C/2ML 10 

DEXAMETASONA 4 MG/ML 342 

DEXAMETASONA 4MG COMP 1 

DIPIRONA SODICA  1000MG/2ML - SOL.INJ. 78 

DIPIRONA SODICA  500 MG/ML SOL.ORAL (GOTAS)-10 ML 6 

ENALAPRIL, MALEATO 10 MG 122 

ENOXAPARINA 40 MG - INJ. SERINGA PREENCHIDA 42 

EPINEFRINA  1 MG/ ML  SOL. INJ. 1 ML 21 

ESPIRONOLACTONA   25 MG 4 
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ETOMIDATO 2MG/ML C/10ML 5 

FUROSEMIDA 20MG/2ML 72 

FUROSEMIDA 40 MG 9 

GLICOSE 25% SOLUÇÃO HIPERTÔNICA - 10 ML 23 

GLICOSE 5 % - SOL. ESTÉRIL E APIROGÊNICA  SISTEMA 
FECHADO  - 500 ML 

15 

GLICOSE 5% 250ML 22 

GLICOSE 50%  SOLUCAO HIPERTÔNICA - 10 ML 139 

HEPARINA SODICA 5000 UI / ML -  5 ML 90 

HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/1ML 24 

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 45 

HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG  - PÓ P/SOL.INJ. 2 

HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG  - PÓ P/SOL.INJ. 5 

INSULINA NPH HUMANA - 100 UI/ML -  10 ML 3 

INSULINA REGULAR HUMANA - 100 UI/ML -  10 ML 2 

LIDOCAINA CLOR.20MG/G GEL 6 

LIDOCAINA CLORIDRATO  2% SOL. INJ.   20 ML 19 

MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G 21 

METFORMINA, CLORIDRATO 850MG 32 

METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO  10MG/2ML SOL.INJ.  1 

NOREPINEFRINA BITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 
MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE) SOL. INJ. -  4 ML 

107 

OLEO CICATRIZANTE 1 

OLEO MINERAL  PURÍSSIMO   100 ML 7 

OMEPRAZOL 20 MG 191 

OMEPRAZOL 40 MG PÓ P/SOL. INJ. + DILUENTE PRÓPRIO 20 

PANTOPRAZOL 40MG PÓ P/SOL.INJ. 7 

PARACETAMOL  200 MG/ML SOL. ORAL  -15 ML 1 

PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G + 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

168 

PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML  SOL. INJ. 7 

PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG 3 

RINGER / LACTATO   SOL. ESTÉRIL E APIROGÊNICA  SISTEMA 
FECHADO  -  500 ML - BOLSA/FRASCO 

124 

SALBUTAMOL 100 MG 11 

SIMETICONA 75 MG/ ML EMULSÃO ORAL 10 ML 3 

SINVASTATINA 20 MG 24 
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SULFATO DE MAGNÉSIO 10% -10ML 4 

SUXAMETÔNIO, CLORETO 100MG 8 

VANCOMICINA 500MG 16 

AZITROMICINA 500 MG 143 

GLIBENCLAMIDA 5MG  12 

BROMETO DE PANCURONIO 40 

 

 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA N° 344/98) 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
BESILATO DE CISATRACÚRIO 2MG/ML COM 5ML 86 

CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA COM 10ML 125 

DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML 2ML AMP 9 

DIAZEPAM  10MG/2ML - SOL. INJ. 15 

DIAZEPAM  5MG - (LISTA B 1) 16 

DIAZEPAM 10MG - (LISTA B 1) 2 

DOBUTAMINA, CLORIDRATO 250MG/20ML- SOL.INJ.  9 

KETAMIN 50MG/ML AMPOLA COM 10 ML (CLORIDRATO DE 
CETAMINA) 

10 

MIDAZOLAM 5MG/ML AMP C/10ML 155 

PROPOFOL 1% 10MG/ML C/20ML 47 

TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/1ML AMPOLA COM 2ML  SOL. INJ. 
(LISTA A2) 

6 

 

MATERIAL HOSPITALAR 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ABAIXADOR DE LÍNGUA 14 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 13X4,5 48 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 20X5,5 6 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 25X7 52 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 25X8 116 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 30X7 3 
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AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 30X8 70 

AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 40X12 1327 

ALGODAO HIDROFILO - 500G 22 

APARELHO DE BARBEAR 13 

ATADURA DE CREPOM 20CM 82 

ATADURA DE CREPOM 30CM 51 

AVENTAL DESCARTAVEL 716 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 14 3 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 16 5 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 18 16 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 20 127 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 22 184 

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 24 56 

CATETER OXIGÊNIO-  TIPO ÓCULOS 29 

CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR 3 

CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 2% 1000ML 1 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 472 

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 16 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 103 

ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO - ADULTO  1178 

EQUIPO DE SORO MACROGOTAS 663 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO DE AR 13 

ESCALPE - Nº 23 2 

ESCALPE - Nº 27 1 

ESPACADOR PARA MEDICAMENTO AEROSOL 7 

ESPARADRAPO 10CM X 4,5M 23 

EXTENSOR 02 VIAS P/INFUSÃO 153 

FILTRO HEPA PARA RESPIRADOR 36 

FIO DE NYLON PRETO - Nº 2.0 6 

FIO DE NYLON PRETO - Nº 4.0 3 

FITA ADESIVA HOSP.BRANCA  - CREPE 15 

FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M 7 

FITA PARA GLICEMIA 1001 

FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL – ADULTO 13 

FRALDA GERIATRICA TAM G 183 

FRALDA GERIATRICA TAM XG 399 
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FRALDA PEDIATRICA TAM- GG 19 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML 9 

GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100ML 1 

LAMINA DE BISTURI - Nº 11 3 

LAMINA DE BISTURI - Nº 15 2 

LAMINA DE BISTURI - Nº 21 1 

LAMINA DE BISTURI - Nº 23 9 

LANCETA ESTÉRIL 1388 

LUVA DE PROCEDIMENTO G 9 

LUVA DE PROCEDIMENTO M 85 

LUVA DE PROCEDIMENTO P 42 

LUVA ESTERIL - Nº 7.0 11 

LUVA ESTERIL - Nº 7.5 37 

LUVA ESTERIL - Nº 8.0 7 

LUVA ESTERIL Nº 6.5 2 

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 901 

MASCARA N95 202 

MASCARA PROTETORA FACESHIELD 17 

OCULOS DE PROTECAO 20 

SACO COLETOR DE  SECREÇÕES 24 

SERINGA DESCARTAVEL - 10ML 892 

SERINGA DESCARTAVEL - 1ML COM AGULHA 900 

SERINGA DESCARTAVEL - 20ML 655 

SERINGA DESCARTAVEL - 3ML 117 

SERINGA DESCARTAVEL - 5ML 234 

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 12 18 

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 14 20 

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 16 5 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL- SISTEMA FECHADO N14 3 

SONDA FOLLEY 2 VIAS - Nº 16 10 

SONDA FOLLEY 2 VIAS - Nº 18 1 

SONDA NASOENTERAL N12 3 

SONDA NASOGASTRICA - Nº 18 1 

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 1 

TORNEIRA 3 VIAS 24 

TOUCA CIRURGICA 647 
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TUBO DE BORRACHA EM LATEX - Nº 200 1 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 7.0 3 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 7.5 9 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 8.0 4 

TUBO LATEX Nº204 1 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 

 

 

 

 

 

15.Númerode RefeiçõesServidas 

 

 
TABELAREFEIÇÕES MÊS MAIO  

 
 
 
 

REFEIÇÕES PACIENTES  FUNCIONÁRIOS  

CAFÉ DA MANHÃ 364 826 

ALMOÇO 376 861 

JANTAR 388 655 

LANCHES 1.128 *** 

Total 2.256 2.342 
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Imagem  1,2, 3–Disposição das refeiçõe sem pista quente e cozinha 

 

O instituto solicitou que a empresa contratada para o fornecimento de refeições 

disponibilize uma pista quente a fim de manter a qualidade da alimentação e a 

temperatura aquecida por mais tempo,assegurando assim o sabor da alimentação e 

satisfação dos pacientes e funcionários. O Fornecimento é feito pela equipe do 

Restaurante que se responsabiliza pelo manuseio dos alimentosnapista 

quente.Nosso cardápio é modificado a cada 3 meses. 
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17 - LIMPEZA 
 

Turno Oque fazer Frequência 

 

 

 

 

 

Dia 

LimpezaTerminal Diariamente 

LimpezaConcorrente Diariamente 

LimpezadosSetoresAdministrativos Diariamente 

RecolherLixo Diariamente 

LimpezadosBanheiros Diariamente 

ManutençãodaLimpezadaUnidade Diariamente 

LavagemdasJanelas 10/10 Dias 
 

Limpeza Corredores Externos  Semanal 
 

Transporte de Lixo para Guarda Externa  Diariamente  

 

 

 

 

Noite 

LimpezadoPisocomRemovedor 10/10 dias  

LimpezaTerminal Diariamente 

LimpezaConcorrente Diariamente 

RecolherLixo Diariamente 

LimpezadosBanheiros Diariamente 

LimpezadeBancadaseMesas Diariamente 

RetiradadeTeiade Aranha 10/10 Dias 

Limpezadosbatentes 10/10 Dias 
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18 – CONCLUSÃO 
 

 
Apresentamos neste  Relatório Assistencial o compilado dos 

atendimentos realizadas no período compreendido entre 03/05/2021 a 

31/05/2021. Salientamos que não foi possível mensurar os indicadores 

propostos, pois como o serviço tem apenas 28 dias de atividade, não tínhamos 

dados suficientes para calcular os mesmos, bem como pesquisa de satisfação. 

Quando nos referimos à evolução dos pacientes, temos um resultado 

positivo. Dos 84 pacientes adimitidos nesta unidade durante o período citado, 

temos um total de 70 altas hospitalares (83,3%), 11 transferências externas 

(13,09%), 03 paciente em tratamento (3,57%) e 03 óbitos (3,57%). É importante 

ressaltar que no incencdio que atingiu a unidade de pronto atendimento nestor 

piva na zona norte da capital, em decorrencia da necessidade imediata de 

evacuação total, dos 60 paciente transfreridos  para outras unidades, recebemos 

14 pacientes na manhã do dia 28/05/2021.  

 

Concluimos relatando que apesar de estarmos no primeiro mês de implantação 

e de termos passado por algumas dificuldades, como ajuste no sistema de prontuário 

eletrônico e sistema de monitoramento, estamos evoluindo para um serviço de 

excelência. 

 

 

 

É importante ressaltar que no incencdio que atingiu a unidade de pronto 

atendimento nestor piva na zona norte da capital, em decorrencia da 

necessidade imediata de evacuação total, dos 60 paciente transfreridos  para 

outras unidades, recebemos 14 pacientes na manhã do dia 28/05/2021.  
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ANEXOS 
 
ALAS   
Trinta leitos equipados com , monitores, e bombas de infusão;Sendo 10 leitos 
com suporte avançado ventilatório. 
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POSTO DE ENFERMAGEM 
 

 
 
 
 
LABORATÓRIO 
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RAIO X 
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FARMÁCIA  
 Medicamentos identificados e organizados, por sua classe e composição. 
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
 

  16.Aquisições Equipamentos e Mobiliário 

Montagem de Estante de Aço 
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PIMPEZA TERMINAL 
Para realizar a limpeza foram utilizados, pano de limpeza descartável, esponja 

dupla face, fibra abrasiva de limpeza, álcool 70%, desinfetante hospitalar, detergente 

clorado. Foram higienizados e limpos o teto, parede, chão, grades das janelas, 

vidros, porta, luminárias, lixeiras, todos os objetos que acumulam sujidades e 

bactérias 
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 LIMPEZA DOS LEITOS  
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DESEMTUPIMENTO DE FOSSA 
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Recolhimento do Lixo 
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CME E EXPURGO 
Os materiais utilizado lavados e esterilizados no CME da unidade 
 
PREPARO DE MATERIAIS 
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AUTOCLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

112  

ENFERMAGEM  

 
 
COMEMORANDO O DIA DA ENFERMAGEM
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EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Treinamento com temas variados voltado para o perfil de nossos pacientes com  

equipe multidisciplinar para uma assistencia completa. 

Assuntos abordados nos treinamentos: 

• Rcp; 

• Paramentação e desparamentação/ higienização das mãos; 

• Balanço hídrico; 

• Descarte adequado de epis e objetos perfuro cortante; 

• Humanização na assistencia ao paciente; 

• Higiêne oral do paciente em uso de tot; 

• Prona/supina em paciente com ventilação mecânica; 

• Uso correto do do desfribrilador automático externo. 

 

 

RCP 
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. 
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PRONA/SUPINA  
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AQUISIÇÕES 
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120  

ALTA DOS PACIENTES 
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Depoimentos : 
Pacientes descreve a qualidade da prestação de serviço da unidade 
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ANEXO 
SEGUE EM ANEXOS 
POPS DE ENFERMAGEM 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 
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REPORTAGEMDA INAUGURAÇÃO DIA 03/05/2021 

Prefeitura de Aracaju implanta 30 novos leitos para atendimento de pacientes com covid-19 

 05/05/2021  Imprensa 24h   

A Prefeitura de Aracaju implantou 30 novos leitos, de baixa e média complexidade, para o 

atendimento de pacientes com covid-19 na capital. Fruto de uma parceria com o Hospital Santa 

Isabel, a área funciona em um espaço anexo à maternidade da unidade hospitalar e será gerenciada 

pelo Instituto Humaniza – uma organização social do terceiro setor, sem fins lucrativos -, através de 

termo de cooperação. O prefeito Edvaldo Nogueira visitou o espaço, na manhã desta terça-feira, 4, 

acompanhado da secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza. 

“Esta é uma parceria muito importante entre a Prefeitura e o Hospital Santa Isabel. Essa ala estava 

desocupada e a Prefeitura alugou para ampliar os leitos de enfermaria na capital. Aqui, serão 

disponibilizados 30 leitos, e eles serão administrados por uma organização do terceiro setor. Nossa 

ideia é melhorar, cada vez mais, a Atenção Básica da nossa cidade, a baixa e média complexidade, 

prestando um atendimento cada vez melhor aos aracajuanos. Então, é com muita alegria que 

entregamos hoje mais esse ponto de referência para atendimento de pacientes com covid, que vai 

colaborar para que possamos enfrentar de forma efetiva essa pandemia”, destacou Edvaldo. 

Dos 30 leitos que foram implantados no local, 20 são destinados para enfermaria e dez para o 

atendimento de casos críticos. Para utilizar o espaço, a gestão municipal realizou melhorias 

estruturais no local, que poderão ser revertidas à população após a pandemia. 

https://imprensa24h.com.br/prefeitura-de-aracaju-implanta-30-novos-leitos-para-atendimento-de-

pacientes-com-covid-19/#.YMgC2PlKjIU 

https://imprensa24h.com.br/prefeitura-de-aracaju-implanta-30-novos-leitos-para-atendimento-de-pacientes-com-covid-19/
https://imprensa24h.com.br/author/admin/
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https://imprensa24h.com.br/prefeitura-de-aracaju-implanta-30-novos-leitos-para-atendimento-de-pacientes-com-covid-
19/#.YMgC2PlKjIU 
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ANEXO PLANO DE RESÍDUOS  
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇO DE SAÚDE 

EMISSÃO: 

20/05/2021 

PRÓXIMA 

REVISÃO: 

20/05/2023 

UNIDADE DE TRATAMENTO RESPIRATÓRIO 

 SANTA ISABEL 

ARACAJU/SE  

 

1. CONSIDERAÇÕES:  

As atividades hospitalares geram resíduos que representam riscos potenciais para 
a saúde dos colaboradores que manipulam e entram em contato com este material através 
da pele, mucosa ou ferimento com perfuro cortante, inalação de partículas de aerossol de 
forma direta e indireta e para a população em geral, bem como do meio ambiente. Estes 
riscos se acentuam quando, por desconhecimento, as tarefas de manipulação, segregação, 
armazenamento, transporte, tratamento e descarte não se realizam sob condições 
adequadas de segurança podendo gerar. 

Os acidentes com perfurocortantes têm potencial risco de transmitir todo tipo de  

infecção, enquanto as substâncias químicas e radioativas utilizadas nos estabelecimentos 
de saúde para a manutenção e desinfecção das instalações e para o diagnóstico de 
doenças e tratamento dos pacientes, apresentam um risco químico importante não só à 
saúde humana como ao meio ambiente, esta exposição ainda que em baixos níveis podem 
aumentar a pré-disposição a doenças preexistentes. 

De forma a regulamentar as ações de gerenciamento de resíduos no país foram 
estabelecidas as diretrizes a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 222 – ANVISA [2], 
que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos do serviço de 
saúde e a Resolução CONAMA nº 358 [3], que dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.   

  

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO  

A Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel situada na cidade de Aracaju/SE 
é considerado na hierarquia do SUS como uma Unidade de Nível Terciário, que presta 
atendimento a pacientes regulados de unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento do Município. 

Em atividade desde 04 maio do ano em curso tendo como objetivo, prestar 
assistência a pacientes acometidos pelo Vírus COVID -19, que necessitem de suporte 
hospitalar, oxigenioterapia além de suporte ventilatório avançado. 

Unidade Hospitalar  Unidade de Tratamento Respiratório Santa 

Isabel  
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Gestão Hospitalar  Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza  

Site  www.institutohumaniza.com.br 

 

Nº de leitos  30  

Nº funcionários   141 

Nº funcionários terceirizados  20 

Médicos  10 

Responsável Técnica  Flávia Melissa Bezerra Brasil 

         

2.1 Estrutura Física 
A Unidade possui uma área total construída em alvenaria de 1.010,36 m² pela 

Arquiteta e Responsável Técnica Karla Feitosa Cau, no mês de Abril/2021. 

 

 
Foto 01 Planta Baixa Unidade Tratamento Respiratório Santa Isabel  

  

http://www.institutohumaniza.com.br/
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Serviço de Apoio Diagnóstico 

Terapêutico  

Exames Laboratoriais 

Gasometria 

Radiologia 

 

OBJETIVO  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS visa 

desenvolver, implementar e melhorar continuamente o gerenciamento das tecnologias em 

saúde, cujas instruções são exigidas compulsoriamente pela Resolução RDC n° 222:2018 – 

ANVISA, norteando os profissionais envolvidos quanto as Boas Práticas de Gerenciamento 

dos Resíduos de Serviços de Saúde, além é claro de atender aos requisitos preconizados 

pela legislação referentes aos RSS.   

Em caráter secundário, porém não menos importante, podemos incluir:  
• Proteger a saúde e o meio ambiente;  

• Gerenciar adequadamente os resíduos perigosos gerados nas atividades 

hospitalares;  

• Aumentar a segurança, evitando a exposição dos trabalhadores e da comunidade;  

• Conscientizar os funcionários, da importância do manuseio correto dos RSS;  

  

3.1 Classificação Dos Resíduos  
  

De acordo com a resolução RDC 222, de 28/03/18 e a Resolução CONAMA Nº 
283 de 12 de julho de 2001, os resíduos de serviços de saúde (RSS) classificam- se em 
cinco grupos e seus respectivos subgrupos, a saber:  

  

GRUPO A – Potencialmente Infectantes: Resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de infecção. Estando subdivididos em 5 grupos (A1 até A5)  

  

GRUPO B – Químicos: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

  

GRUPO C – Rejeitos Radioativos: Quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-
CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.  
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GRUPO D – Resíduos Comuns: Resíduos que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares.  

  

GRUPO E – Perfurocortantes ou escarificantes  

A segregação correta destes resíduos é uma das operações fundamentais para 

permitir o cumprimento dos objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduos e 

consiste em separar ou selecionar apropriadamente os resíduos segundo a classificação 

adotada. Essa operação deve ser realizada na fonte de geração e está condicionada à 

prévia capacitação do pessoal de serviço.   

Um bom gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde deve ter como princípio 

a segregação na fonte, o que resulta na redução do volume de resíduos com potencial de 

risco e na incidência de acidentes ocupacionais. O ideal é que tal operação seja pensada 

como um processo contínuo. Ela deve se expandir a todos os tipos de resíduos 

progressivamente, tendo em vista a segurança, o reaproveitamento e redução de custo no 

tratamento ou reprocessamento deles.  

As vantagens de praticar a segregação na origem são:   

- Redução dos riscos para a saúde e o ambiente, impedindo que os resíduos potencialmente 

infectantes ou especiais, que geralmente são frações pequenas, contaminem os outros 

resíduos gerados no hospital;   

- Diminuição de gastos, já que apenas terá tratamento especial uma fração e não todos 

resíduos;   

- Aumento da eficácia da reciclagem  

Na Avaliação, verificou-se que a Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel, geram 

os  

resíduos abaixo descritos por classificação: 

Grupo A: 

1. sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  
  

2. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  

 
3. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

  
GRUPO B:   

1. produto antimicrobianos; antibióticos; imunossupressores; digitálicos; 
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imunomoduladores; antirretrovirais, medicamentos em geral quando 
descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 
medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 
 
2. resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 
contaminados por estes;  
 
3. efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;  
 
4. Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). f) Lâmpadas 
Fluorescentes  
  
GRUPO C: Rejeitos Radioativos: Não produzidos na Unidade; 
GRUPO D:   

1.papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis 
de vestuário, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclise, 
equipo de soro e outros similares; 
 
2.sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de refeitório;  
 
3.resíduos provenientes das áreas administrativas e embalagens em geral; 
 
4.resíduos de varrição, flores, podas e jardins;  

 
GRUPO E:  
1. lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios 
de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas 
de Petri) e outros similares.  

  

PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS  

 Para atendimento do objetivo, estabeleceram-se as seguintes metas/etapas:   

1. Realizar Diagnóstico da geração de resíduos de serviço de saúde por área da Unidade;  

2. Estabelecer Acondicionamento, Identificação, Tratamento E Destinação Final Dos 

Resíduos para cada grupo de RSS;  

3. Adequar quantitativo e identificação das lixeiras em todo o hospital;  

4. Mensurar quantidade de resíduos;  
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5. Definir metodologia de Coleta E Transporte Interno de RSS;  

6. Avaliação dos Abrigos Temporários e Abrigo Externo; 

7. Cobrar licenças ambientais dos coletores, tratadores e receptores dos RSS;  

8. Fiscalizar disposição final adequada para os resíduos gerados no hospital (Certificado 

de Destinação Final);  

9. Solicitar Dados das empresas prestadoras de serviço;  

10. Estabelecer Plano de Ação para Situações de Emergência;  

11. Implantar programa de treinamento dos funcionários e terceirizados;  

 

4.1 – Diagnóstico (geração de Resíduos por Área)  
Os quadros abaixo ilustram os tipos de resíduos gerados na Unidade de Tratamento 

Respiratória Santa Isabel conforme local de geração.  

 

LOCAL TIPO DE RESÍDUO 

SALA ADMINISTRATIVA 

COORDENAÇÃO DE 

ENFERMAGEM E 

ADMINISTRATIVA 

GRUPO D: papel e material de escritório, resíduos 

provenientes das áreas administrativas e 

embalagens; 

PARAMENTAÇÃO GRUPO D:Peças descartáveis de vestuário, material 

utilizado para embalagem; 

DESPARAMENTAÇÃO GRUPO A:  capotes descartáveis, máscaras, toucas 
recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, que não contenha sangue ou 
líquidos corpóreos na forma livre; 

 

COPA/SANITÁRIO GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes 

higiênicos; resíduos provenientes das áreas 

administrativas, embalagens plásticas, restos de 

alimentos e seus derivados; 

ESTABILIZAÇÃO GRUPO A: recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre, bolsas 

transfusionais, vazias ou com volume residual pós-

transfusão, recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, 

 GRUPO B:produto antimicrobianos;; antibióticos; 
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imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 

antirretrovirais, medicamentos em geral quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos 

dos medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/98 e suas atualizações; 

GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes 

higiênicos; resíduos provenientes das áreas 

administrativas, embalagens plásticas, restos de 

alimentos e seus derivados; 

POSTO DE ENFERMAGEM GRUPO A: Recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, bolsas 

transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes 

rejeitadas por contaminação ou por má conservação, 

ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas 

de coleta incompleta; 

GRUPO D: papel e material de escritório, resíduos 
provenientes das áreas administrativas; 
Embalagens;  
GRUPO E: agulhas, escalpe; ampolas de vidro, 
lâminas e lamínulas. 

FARMÁCIA GRUPOB: produto antimicrobianos; antibióticos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 

antirretrovirais, medicamentos em geral quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou 

apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos 

dos medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/98 e suas atualizações; 

GRUPO D: papel e material de escritório, resíduos 
provenientes das áreas administrativas e 
embalagens em geral; 
GRUPO E: agulhas, escalpe; ampolas de vidro, 
lâminas e lamínulas. 
 

CENTRAL DE MATERIAL 

ESTERILIZADO 

GRUPO A4: recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, que não contenha 
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre  
 GRUPO D: resíduos provenientes das áreas 
administrativas; sobras de embalagem em geral. 
Peças descartáveis de vestuário, material utilizado 
para embalagem. 
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EXPURGO  GRUPO A4: recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre., 

recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde,  

ALMOXARIFADO GRUPO D: resíduos provenientes das áreas 

administrativas, embalagens plásticas e seus 

derivados; 

LABORATÓRIO GRUPO A: sobras de amostras de laboratório 
contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 
materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre, recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, que não contenha 
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre  
GRUPO B: reagentes para laboratório, inclusive os 
recipientes contaminados por estes; efluentes dos 
equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas; demais produtos considerados perigosos, 
conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (xilol 
da anatomia patológica e Brometo de etídeo da 
UNIPE).   
GRUPO D:; resíduos provenientes de material de 
escritório, sobras de embalagem em geral  
GRUPO E: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 

ampolas de vidro, lâminas e lamínulas; espátulas; 

tubos capilares; micropipetas;   

RX   GRUPO D: papel e material de escritório, resíduos 
provenientes das áreas administrativas, sobras de 
embalagem em geral. 
 

SALA DE ATENÇÃO 

PSICOSOCIAL 

  GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes 
higiênicos, papel e material de escritório, resíduos 
provenientes das áreas administrativas, sobras de 
embalagem em geral. 
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ALA AMARELA 

ALA VERMELHA 

ALA LARANJA 

GRUPO A: recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre, recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à 

saúde, que não contenha sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre; 

GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes 
higiênicos, peças descartáveis de vestuário, Equipo 
de Soro; Sobras de Alimentos, sobras de embalagem 
em geral  

REPOUSO 1 E 2 GRUPO D: papel de uso sanitário, absorventes 
higiênicos, peças descartáveis de vestuário, Equipo 
de Soro; Sobras de Alimentos, sobras de embalagem 
em geral 

 

Realizado o diagnóstico foi estabelecido as formas de Acondicionamento, 
Identificação, Tratamento E Destinação Final Dos Resíduos para cada grupo de resíduo.  

 

4.2– Equipamento de proteção Individual, Coleta E Transporte Interno  
  

Equipamentos de Proteção Individual  

Ao manusear os resíduos de serviço de saúde, todos os profissionais devem estar 

devidamente paramentados com luva de borracha, botas e máscaras apropriadas.   

É de responsabilidade da firma responsável pela higienização a disponibilização e substituição dos 

equipamentos de proteção danificados assim como é de responsabilidade de cada funcionário a 

guarda e o manuseio com cuidado de seu equipamento de proteção.  

 

Coleta  

A coleta interna deverá ser feita, obedecendo a uma determinada periodicidade, frequência 

e horário, de acordo com as necessidades das unidades geradoras. O funcionário de cada turno de 

trabalho deve identificar e recolher o saco plástico de resíduos, verificar se o recipiente não está 

sujo, substituindo o saco plástico para o acondicionamento no turno seguinte. Por ocasião da coleta, 

o funcionário deve colocar o saco plástico no carro de coleta, segurando-o pela parte superior, sem 

arrastá-lo.  

Observação:   

• O fundamental é manusear o resíduo o mínimo necessário; 
  

• É proibido verter a lixeira diretamente no carro de coleta;  
  

• O saco de lixo deverá ser sempre trocado; 
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Antes da remoção do local de armazenamento temporário para o armazenamento externo, o 
funcionário deverá verificar se não há vazamento em algum recipiente. O transporte até o abrigo 
externo será feito pelo corredor lateral da Ala Amarela o itinerário de menor percurso entre as 
fontes geradoras.  

 

Transporte  

Os resíduos deverão sempre ser transportados, devidamente acondicionados em seus 
recipientes exclusivos. Para o transporte dos resíduos, o estabelecimento possui carros, construídos 
com material resistente, rígido e que evite vazamento de líquidos. Os carros também têm cantos 
arredondados para não causar acidentes, tampa articulada no próprio corpo e identificação de 
acordo com o Grupo de resíduos transportados.    

As rotas do transporte interno deverão evitar horários e locais de grande fluxo de pessoas e 
outros transportes ou serviços do estabelecimento de saúde, evitando riscos adicionais de 
acidentes.  

 

4.3– Armazenamento Temporário  
  O armazenamento temporário dos resíduos serve para manter os resíduos seguros até o 

momento mais adequado para encaminhamento para o local de armazenamento externo estes 

resíduos são mantidos em carros com tampas e uma sala com porta identificada com fácil acesso ao 

corredor lateral da ala amarela por onde estes sairão para armazenamento externo; 

  
Figura 2: Abrigo Temporário de Resíduos  

4.4– Armazenamento Externo  
  

O Armazenamento Externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os 

veículos coletores.  

         O Abrigo externo de resíduos do UTRSI conforme apresentado seguintes 

caraterísticas:  

• Em alvenaria, fechado e com cobertura;  



 

136  

• Dotado de aberturas para ventilação; 

• As paredes internas e pisos revestidos com material liso, laváveis, resistentes, 

impermeáveis de cor clara para salientar as sujidades;  

• Com lavatório e torneira com água corrente para os procedimentos de higienização do 

depósito, dos carrinhos de transporte e demais equipamentos utilizados. (A higienização 

deverá ser feita de acordo com a rotina estabelecida no Estabelecimento ou sempre que 

se fizer necessária, e o efluente resultante da lavação deverá ser canalizado para a rede 

de tratamento de esgoto);  

• Iluminação suficiente nas partes interna e externa do depósito;  

• Acesso restrito somente a funcionários que estiverem ligados diretamente ao serviço;  

• Área externa com espaço suficiente para acesso e manobras do veículo da coleta 

externa;  

• Porta dotada de fechaduras, mantida trancada, podendo ser aberta apenas para 

deposição de resíduos ou para retirada de recipientes de resíduos nos horários de coleta.  

  

Figura 3: Abrigo Externo de Resíduos  

4.5– Empresas Terceirizadas  
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A coleta e o transporte externo dos resíduos do UTRSI são realizados pela 

empresa, contratada, contrato este firmado entre a Secretária Municipal de Saúde de 

Aracaju/Sergipe e a Empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA, para 

recolher os resíduos dos Grupos A ,B, D e E. O recolhimento ocorre pelo menos 3 vezes 

na semana para os artigos classificados A, B e E; E 3 vezes na semana (terça-feira, quinta-

feira e sábado) em horário comercial, os resíduos classificados como D, sendo o destino 

final dos resíduos tipo A, B e E ALAGOAS AMBIENTAL S.A e o tipo D para UNIDADE DE 

TRANSBORDO/N.S.DO SOCORRO e não ocorrer coleta de artigos classificados como C 

visto não termos produção do mesmo. 

 
A Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel realiza trimestralmente a 

dedetização em toda a unidade hospitalar, através de contrato com empresa especializada. 
O serviço realizado, conforme cronograma estabelecido pela empresa DOUTOR PRAGAS 
SAÚDE AMBIENTAL LTDA. 

  

 EMPRESA TRANSPORTADORA  

Empresa  TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ  34.405.597/0002-57 

Endereço  AVENIDA DO GARI, Nº77 BAIRRO INÁCIO BARBOSA ARACAJU/SE 

Responsável  JOSÉ ANTÔNIO TORRES NETO 

Licença de Operação  ADEMA 52/2021 

 
GRUPO A/ E   

Veículo Transportador  CAMINHÃO BAÚ, SEM COMPACTAÇÃO 

Frequência  PELO MENOS 3 VEZES POR SEMANA 

Horário  07:00 ÀS 12:00, 13:00 ÀS 16:00 

Licença de Operação  TORRE EMPREENDIMENTOS – ADEMA 249/2019 

Destinação Final  ALAGOAS AMBIENTAL S.A – 202013.081072240.EXP.LON 

 
GRUPO B  

Veículo Transportador  CAMINHÃO BAÚ, SEM COMPACTAÇÃO 

Frequência  PELO MENOS 3 VEZES POR SEMANA 

Horário 07:00 ÀS 12:00, 13:00 ÀS 16:00 

Licença de Operação  TORRE EMPREENDIMENTOS – ADEMA 249/2019 

Destinação Final  ALAGOAS AMBIENTAL S.A – 2021.25031129885. EXP.LON 

 
GRUPO D – DESTINAÇÃO FINAL 



 

138  

Veículo Transportador  CAMINHÃO BAÚ, COM COMPACTAÇÃO 

Frequência  3 VEZES POR SEMANA  

Horário  HORÁRIO COMÉRCIAL 

Destinação Final  UNIDADE DE TRANSBORDO/N.S.DO SOCORRO 

  CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES 

Empresa:   DOUTOR PRAGAS SAÚDE AMBIENTAL LTDA 

CNPJ:  22.909.155/0001-88 

Frequência   3 meses 

Registro M.S  3.1403.0046.002-5 

  

– Situações   De   Emergência  

  

Derramamento de Produto Químico:  

Em caso de eventual vazamento de produto químico perigoso ou algum resíduo  

proveniente das atividades do hospital serão tomadas as medidas de contenção indicadas 
nas respectivas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs).  
  

COVID - 19  

Em fevereiro de 2020 foi decretado pela Organização Mundial de Saúde o estágio 
de Pandemia ocasionado pelo Vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Os 
procedimentos de biossegurança passaram a ser mais rigorosos, implicando desde 
processos de manuseio até seu descarte. Por isso, práticas e estratégias em matéria de 
saúde e segurança para a prevenção e a redução da propagação da COVID-19, passaram 
a ser prioridade.   

De acordo com o que se sabe até o momento, o novo coronavírus pode ser 
enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco 
dos Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde sendo sua 
transmissão de alto risco individual e moderado risco para a comunidade.   

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou 
confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem ser enquadrados na 
categoria A e seguir o fluxo de acondicionamento e transporte tratamento e disposição 
conforme explicitados abaixo.   

  

TIPO  ACONDICIONAMENTO E 

IDENTIFICAÇÃO  
TRATAMENTO  DESTINAÇÃO 

FINAL  
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GRUPO A SACO DE LIXO BRANCO COM O 

SÍMBOLO  

DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE  

AUTOCLAVAÇÃO  

EXTERNA  

ATERRO  

LICENCIADO  

  

Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos 
quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 48 horas e identificados 
pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.   

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à ruptura, 
vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 
cantos arredondados. Esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente 
adequada.  

  

Medidas de Proteção  

A aplicação de medidas de proteção e prevenção pode requerer a introdução de mudanças 
importantes nos processos e nas práticas de trabalho. A avaliação dos riscos para a saúde e para a 
segurança tem por objetivo mensurar o risco de infecção nos locais de trabalho, determinando 
assim as medidas de controle que devam ser aplicadas.   

Em todo processo de manipulação de resíduos os profissionais deverão estar devidamente 
paramentados para a manipulação dos resíduos conforme descrito no item 4.4 deste Plano.   

Além da correta paramentação do profissional, a higienização das mãos e Sempre que 
possível, o distanciamento no exercício das atividades profissionais deve ser seguido com máximo 
rigor, de forma a evitar a propagação e contágio pelo vírus.   

A higienização das mãos deverá seguir os procedimentos apresentado no Anexo 1 deste 
Plano.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

O acompanhamento da eficácia do plano deverá ser feito de modo contínuo através de Indicadores 
e de Auditorias internas e externas.  

 

 •  Taxa de Pessoal Treinado (TPT)  

TPC = (n° de pessoal capacitado no ES no período/total de funcionários no mesmo ES e 

período) X 100.  

Conteúdo programático:  

- Biossegurança  

- Boas práticas  

- Reconhecimento e conscientização quanto aos tipos de resíduos - Conscientização quanto a 

redução do número de lixeiras   
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Observação:   

• Os treinamentos deverão ser periódicos e programados para atender os 3 plantões 
distintos e nos diferentes turnos de trabalho.  

• Taxa de Acidentes de Trabalho por RSS (TATR)  

TATR = (n° de acidentes por RSS no ES no período/ total de acidentes no mesmo ES e 

período) X 100  

• Taxa de resíduos do grupo A e E gerados (em kg) (TRGA)  

TRGA = (quantidade, em litros, de RSS do Grupo A/ quantidade total de RSS gerado no ES 

no período) X 100.  

• Taxa de resíduos do grupo B gerados (em kg) (TRGB)  

TRGB = (quantidade, em litros, de RSS do Grupo B/ quantidade total de RSS gerado no ES no 

período) X 100.  

• Taxa de resíduos do grupo D gerados (em kg) (TRGD)  

TRGD = (quantidade, em litros, de RSS do Grupo D/ quantidade total de RSS gerado no ES 

no período) X 100.  

  

AVALIAÇÃO DO PLANO  

  Treinamento  

Foram previstos treinamentos com carga horária de duas horas, para o período  

compreendido entre maio/2021 a novembro/2021, conforme Plano de Curso a ser definido.  
O principal objetivo será conscientizar sobre a necessidade do efetivo gerenciamento 

de Resíduos do Serviço da Saúde, além de atender aos requisitos preconizados pela 
legislação referentes aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), tendo por objetivo 
principal a capacitação de todos os profissionais da área assistencial quanto às práticas 
referentes aos Resíduos do Serviços de Saúde.  

Entre os objetivos específicos estavam:  

• Proteger a saúde e o meio ambiente;  

• Gerenciar adequadamente os resíduos perigosos gerados nas atividades hospitalares;  

• Minimizar os riscos associados ao manuseio de resíduos de serviço de saúde;  

• Aumentar a segurança, evitando a exposição dos trabalhadores e da comunidade;  

• Conscientizar os funcionários, da importância do manuseio correto dos RSS;  

Entre os temas a serem abordados estavam: conhecer os resíduos de serviço de  

saúde (etapas do manejo de resíduos); gerenciamento dos RSS (classificação, 
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identificação, segregação, acondicionamento); coleta e transporte interno; armazenamento 
temporário; tratamento e destino final; responsabilidades desde a geração até sua 
disposição final; legislação vigente.  
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Nome: Flávia Melissa Bezerra Brasil 
Função: Coordenadora Administrativa 
Assinatura:  
  
Nome: Daisan de Jesus Serra Weber  
Função: Coordenadora de Enfermagem  
Assinatura:  
  
Nome: Marines Mendonça Gomes Souza 
 Função: Enfermeira Supervisora 
Assinatura:  
  
Nome: Francisco Raí Batista dos Santos 
Função: Médico 
Assinatura:  
  

Nome: Graziela Lopez Santos  

Função: Farmacêutica Bioquímica  

Assinatura: 

 

 

Validação 
Nome: Flávia Melissa Bezerra Brasil 
Função: Coordenadora Administrativa 

Assinatura:  

  
Data: 

____/____/2021  

Aprovação:  
Nome:  
Função: 

Assinatura:  

Data: 

____/____/2021  

    

 

 

 

ANEXO 1: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  

A higienização das mãos deverá seguir os procedimentos apresentado nas Figuras 

abaixo. A Figura 4, apresenta os procedimentos para higienização das mãos quando for 

utilizado uma preparação alcoólica (devendo o procedimento durar entre 20 a 30 

segundos) e, na Figura 5, quando for realizado com água e sabão (devendo o 

procedimento durar entre 40 a 60 segundos).  
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Figura 4 - Procedimento com higienização com preparação alcoólica (OPAS, 2020)  

  

    
Aplique uma quantidade suficiente de preparação  
alcoólica em uma mão em forma de concha para  

cobrir todas as superfícies das mãos.   
  

Friccione as palmas das mãos entre si   

    
Friccione a palma direita contra o dorso da mão  

esquerda entrelaçando os dedos e vice - versa.   
  

Friccione a palma das mãos entre si com os dedos  
entrelaçados.   

    
Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a  
palm a da mão oposta, segurando os dedos, com  

movimento de vai - e - vem e vice - versa.   

Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da  
palma da mão direita, utilizando - se de movimento  

circular e vice - versa.   
  

    
Friccione as polpas digitais e unhas da mão  

direita contra a palma da mão esquerda, fazendo  
um movimento circular e vice - versa   

  

Quando estiverem secas, suas mãos estarão  
seguras.   
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Molhe as mãos com água   Aplique na palma da mão quantidade suficiente  

de sabonete líquido para cobrir todas as  
superfícies das mãos.   

  

    
Ensaboe as palmas das mãos friccionando - as  

entre si   
Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da  
mão esquerda entrelaçando os  dedos e vice - versa   

    
Entrelace os dedos e friccione os espaços  

interdigitais.   
Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a  
palma da mão oposta, segurando os dedos, com  

movimento de vai - e - vem e vice - versa   
  

    
Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio   da  

palma da mão direita, utilizando - se de movimento  
circular e vice - versa   

  

Friccione as polpas digitais e unhas da mão  
direita contra a palma da mão esquerda, fazendo  

movimento circular e vice - versa   

    
Enxágue bem as mãos com água   

  
Seque as mãos com  papel toalha descartável   

    
No caso de torneiras com contato manual para  

fechamento, sempre utilize papel toalha.   
  

Agora suas mãos estão seguras   
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Figura 5- Procedimento com higienização realizada com 

água e sabão (OPAS, 2020) 

 

 
EM ANEXO POPS UNIDADE 
 

Sumário  
  
POP de Enf. 1 – Ressuscitação Cardiopulmonar  
POP de Enf. 2 – Uso do Desfibrilador Automático Externo (DEA)  
POP de Enf. 3 – Organização do Setor  
POP de Enf. 4 – Preparo do Leito para Admissão do Paciente  
POP de Enf. 5 – Preparo do Corpo Após a Morte  
POP de Enf. 6 – Admissão do Paciente  
POP de Enf. 7 – Alta do Paciente  
POP de Enf. 8 – Transferência do Paciente do Leito para a Maca  
POP de Enf. 9 – Administração de Medicação via Intravenosa/Endovenosa  
POP de Enf. 10 – Administração de Medicação via Intramuscular  
POP de Enf. 11 – Administração de Medicação via Subcutânea  
POP de Enf. 12 – Administração de Medicação via Oral  
POP de Enf. 13 – Administração de Medicação via Sublingual  
POP de Enf. 14 – Administração de Medicação via Retal  
POP de Enf. 15 – Administração de Hemocomponentes  
POP de Enf. 16 – Administração de Insulina  
POP de Enf. 17 – Anotações de Enfermagem  
POP de Enf. 18 – Aspiração de Vias Áreas Superiores  
POP de Enf. 19 – Aspiração Traqueal em Pacientes Intubados ou Traqueostomizados   
POP de Enf. 20 – Cuidados com Oxigenoterapia em Nebulização (NBZ)  
POP de Enf. 21 – Banho no Leito  
POP de Enf. 22 – Tricotomia  
POP de Enf. 23 – Cateterismo Vesical de Alívio  
POP de Enf. 24 – Cateterismo Vesical de Demora (Feminina)  
POP de Enf. 25 – Cateterismo Vesical de Demora (Masculina)  
POP de Enf. 26 – Irrigação Vesical  
POP de Enf. 27 – Coleta de Amostra de Urina  
POP de Enf. 28 – Sondagem Nasoenteral  
POP de Enf. 29 – Lavagem gástrica  
POP de Enf. 30 – Punção Venosa Periférica  
POP de Enf. 31 – Punção de Jugular Externa  
POP de Enf. 32 – Curativo de Cateter Venoso Central (CVC)  
POP de Enf. 33 – Curativo de Retirada de Cateter Venoso Central (CVC)  
POP de Enf. 34 – Glicemia Capilar Periférica  
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POP de Enf. 35 – Higienização das Mãos  
POP de Enf. 36 – Higienização das Mãos com Álcool em Gel  
POP de Enf. 37 – Monitorização Cardíaca  
POP de Enf. 38 – Monitorização da Saturação de Oxigênio  
POP de Enf. 39 – Realização do Eletrocardiograma  
POP de Enf. 40 – Prevenção de Lesão por Pressão  
POP de Enf. 41 – Curativo em Ferida Aberta  
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 

 

POP – Nº 1 
2021/05  

 

RESSUSCITAÇAO CARDIOPULMONAR   

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Reverter à parada cardiorrespiratória, permitindo o retorno da 
circulação sanguínea espontânea.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Carrinho de emergência, desfibrilador, luvas de procedimento, 
monitor multiparamétros, tábua rígida e AMBU.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

1. Aproximar-se do cliente, observando se o mesmo responde ou reage 
a estímulos de chamado ou álgico;  

2. Checar o pulso central (carotídeo ou femoral) e observa se há 
movimento respiratório, num intervalo de 5 a 10 segundos;  

3. O cliente que não responde, não tem pulso central e não respira, 
está em  
Parada Cardiorrespiratória (PCR);   

4. Levar o carrinho de emergência para próximo do paciente;  
5. Com a PCR confirmada, o profissional deverá iniciar a Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP), aplicando compressões torácicas efetivas e 
contínuas com ventilações em máscara de AMBU, com profundidade 
de 4 a 5 cm, para pacientes sem via aérea avançada na proporção 
de 30:2 e sincronizadas; para os com via aérea avançada, de forma 
contínua, na proporção de 1 ventilação a cada 6 segundos (10 
ventilações por minuto);  

 
COMPRESSÃO TORÁCICA  

  
6. A reanimação deve acontecer com o cliente em uma superfície plana 

e rígida, posicionado sobre a tábua auxiliar para massagem cardíaca 
anexada ao lado ou atrás do carrinho de emergência;  

7. Monitorizar o paciente (monitorização cardíaca, oximetria de pulso e 
aferição de pressão arterial);  

8. Checar ritmo, se ritmo chocável (Fibrilação Ventricular - 
FV/Taquicardia Ventricular - TV), coloque gel nas pás e carregue o 
desfibrilador conforme a necessidade e proceda a desfibrilação com 
o aparelho de DEA. Em caso de (Atividade Elétrica Sem Pulso – 
AESP/ Assistolia) que são ritmos não chocáveis manter 
compressões e ventilações;  

9. Checar permeabilidade do acesso venoso, caso negativo puncionar 
novo acesso calibroso, manter seringas com as medicações 
identificadas de acordo com pedido médico;  
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10.Cronometrar o intervalo de administração das adrenalinas a cada 3 
minutos e avisar ao médico e/ou ao líder do grupo;  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

11. Manter o rodízio entre os profissionais, que ficaram nas 
compressões torácicas e ventilações, a cada 2 minutos;  

12. Manter manobras de RCP, enquanto houver indicação 
médica, avaliando a cada 2 minutos o ritmo e o pulso carotídeo ou 
femoral;  

13. Preparar material de intubação orotraqueal, realizar teste do 
laringoscópio e tubo orotraqueal, deixar fixação do TOT e ventilador 
mecânico preparado;  

14. Desprezar o material utilizado em local próprio;  
15. Higienizar as mãos;  
16. Realizar as anotações no prontuário do paciente.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

Manter os equipamentos e materiais necessários para o atendimento de RCP sempre 
testados, em boas condições de uso; dispor sempre de todas as numerações necessárias no 
momento da intercorrência.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Atendimento eficaz e organizado durante a RCP.   

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

1.Em casos de falhas dos equipamentos e/ou materiais providencie a troca dos mesmos, 
imediatamente;   

2.Em casos de excesso de profissionais durante o atendimento de RCP, o enfermeiro 
deverá solicitar a organização da equipe de atendimento;  

3.Discutir com a equipe, após o término do atendimento, as intervenções relacionadas ao 
protocolo assistencial.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 2 
2021/05 

 

USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)  

SETOR   ENFERMARIA E ESTABILIZAÇÃO  

OBJETIVO  Fazer com que o paciente retorne ao ritmo cardíaco normal.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

▪ DEA;  
▪ Álcool a 70%; ▪  Gel condutor.  

  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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ENFERMEIRO  

  

  

  

   

  

  

  

1. Lavar as mãos.  

2. Preparar o material.  

3. Ligar o DEA e conectar no paciente.  

4. Esperar que o DEA sinalize para chocar o paciente.  

5. Pedir para que todos se afastem do leito.  

6. Desfibrilar o paciente.  

7. Observar se o paciente retornou para o ritmo sinusal.  

8. Solicitar ajuda do médico e decidir a conduta multiprofissional 

para o tratamento definitivo.  

9. Manter o ambiente organizado.  

10. Limpar o DEA, depois de desligado, com álcool a 70%.  

11. Lavar as mãos.  

12. Registrar no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Não se aplica a este item.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021  

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

 Validade: 05.05.2022 

  

  

  

  

  

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 3 
2021/05 
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ORGANIZAÇÃO DO SETOR  

 
SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Organizar o setor e melhorar a qualidade da assistência.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Formulário de pedido de materiais.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Checar estoque de matérias descartáveis e realizar reposição;  
2. Checar lacre do carrinho de emergência, se aberto realizar reposição 

e anotar em protocolo de controle;  
3. Checar estoque de materiais fornecidos pelo CME e realizar 

reposição  
(kit’s de completos: kit’s de NBZ completos, circuitos de traqueia 
para ventilação mecânica, AMBU, gazes simples e algodoada, kit de 
incisão cirúrgica, kit pequena cirurgia, campo fenestrado e 
lâminas/cabo de laringoscópio);  

4. Montar kit’s de oxigenoterapia nos pontos de oxigênio;  
5. Checar refrigeração das insulinas/medicamentos e realizar troca de 

gelox  
2 vezes em cada turno;  

6. Manter monitores higienizados e funcionantes (Em caso de mau 
funcionamento comunicar de imediato a coordenação de 
enfermagem e supervisão);  

7. Manter leitos higienizados e forrados com lençol hospitalar;  
8. Checar funcionamento e baterias das bombas de infusão, monitor 

portátil, oxímetro de pulso, desfibrilador automático, glicosímetro e 
eletrocardiograma portátil;  

9. Repor umidificadores de O2 e filtro barreira de ventilador mecânico; 
10. Checar presença e funcionamento de todos os equipamentos 
restritos ao setor (monitores, oxímetro portátil, glicosimetro, bombas 
de infusão, desfibrilador, ECG e respiradores).  

MANUSEIO DO MATERIAL  

Manter os equipamentos e materiais sempre testados, em boas condições de uso e em 
número adequado. Manter organização do setor.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Setor organizado e assistência livre de danos.   

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de falhas dos equipamentos e/ou materiais providencie a troca dos mesmos, 
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imediatamente.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 
05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022  

  

 

 

  

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 4 
2021/05 

 

PREPARO DO LEITO PARA ADMISSÃO DO PACIENTE  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO E ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Preparar o leito para receber o paciente.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Dois lençóis, 1 forro móvel, 1 fronha, 1 cobertor, carrinho, mesa 
auxiliar ou cadeira.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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         EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

  

   

  

  

1. Reúna as roupas de cama em um carrinho e leve-as para o leito.   

2. Higienize as mãos. Coloque as roupas de cama limpas sobre 

uma superfície seca e limpa.  

3. Para colocar o lençol de baixo: Centralize a dobra longitudinal 

do lençol no centro da cama (previamente limpa) e desdobre-o, 

estendendo-o de modo a cobrir totalmente o colchão. Dobre a 

pontas do lençol e prenda-as sob o colchão, fixe as bordas 

laterais do lençol sob o colchão, de modo a ficar esticado e sem 

pregas.   

4. Para colocar o forro móvel: Estenda o forro móvel, fixando as 

bordas laterais sob o colchão, de modo que fique esticado e sem 

pregas.   

5. Para colocar o lençol de cima: Centralize a dobra longitudinal 

do lençol e desdobre-o, estendendo-o de modo a cobrir 

totalmente o colchão. Dobre as pontas do lençol (dos pés da 

cama) e prenda-as sob o colchão. Estique o lençol até a 

cabeceira da cama e pelas laterais, deixando uma sobra do 

lençol na cabeceira da cama (a ser posteriormente dobrada 

sobre o cobertor).   

6. Para colocar o cobertor (e a colcha, se houver), conforme a 
necessidade do paciente: Estenda o cobertor na cama, sobre 
o lençol de cima, dobre a sobra do lençol de cima (da cabeceira 
da cama) sobre o cobertor. Higienize as mãos.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item  

RESULTADOS ESPERADOS  

Não se aplica a este item  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº5 
 2021/05 

 

PREPARO DO CORPO APÓS A MORTE  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  São os cuidados dispensados ao corpo após a constatação médica de 
óbito.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

02 lençóis descartáveis; 03 ataduras; 02 etiquetas adesivas para 
identificação; Algodão; Esparadrapo ou micropore; 02 gazes simples; 
Avental descartável; Luvas de procedimento; Máscaras descartáveis; 
Biombo.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

  

  

   

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Lavar as mãos;  
2. Preparar todo o material necessário em mesa ou cadeira próximo 

ao  
leito;  

3. Colocar o biombo;  
4. Paramentar–se com avental, máscara e luvas de procedimento;  
5. Retirar todos os drenos, acessos, sondas, cateteres, sistemas de 

drenagem, ataduras, gesso ou qualquer acessório de 
monitorização;  

6. Realizar curativos quando necessário;  
7. Iniciar tamponamento do corpo (com auxílio de pinças, introduzir 

bolas de algodão nos orifícios nasais, ouvido, boca e ânus). Exceto 
para os corpos que vão para o IML;  

8. Colocar um esparadrapo ou atadura no queixo do paciente para 
evitar queda de mandíbula;  

9. Usar atadura para prender e unir mãos e pés;  
10. Colocar uma etiqueta de identificação com os dados do paciente 

sobre o tórax (nome completo, número do leito, clinica, sexo, data 
e horário do óbito);  

11. Envolver o corpo com lençóis descartáveis de modo tal que todo 
ele fique coberto;  

12. Colocar a outra etiqueta de identificação sobre os lençóis em local 
bem visível;  

13. Transferir o corpo para a maca sem colchão;  
14. Lavar as mãos;  
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15. Manter a unidade limpa e em ordem;  
16. Registrar o óbito na evolução de enfermagem.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

• Se a família pedir para ver o corpo, deve-se remover todo o material da proximidade do leito 
e chamá-los antes de envolver o corpo;  

• Solicitar aos familiares e demais pacientes para ausentarem–se da enfermaria durante a 
realização do procedimento;  

• O preparo do corpo somente poderá ser iniciado após o médico ter constatado o óbito;  
• O enfermeiro deve providenciar a Declaração de Óbito (DO) para que o médico possa 

preenchê- 
la;  

• O procedimento da DO é de responsabilidade do médico que deverá obedecer a 
RESOLUÇÃO DO CFM nº. 1601/2000;  

• Depois de preenchida a DO, o enfermeiro deve registrar em formulário específico o número 
da DO e nome completo do paciente;  

• Na ausência do Assistente Social o enfermeiro deve entregar a via amarela da DO para um 
familiar ou responsável pelo paciente (Registro civil), a via branca fica na pasta verde 
(Controle de atestados de óbito - chefia de internamento) e a via rosa fica no prontuário 
(unidade de saúde);  

• Comunicar o óbito as áreas de apoio;  



 

158  

• Os pertences do paciente deverão ser encaminhados ao serviço social e/ou familiares;  

  Desfazer o envólucro em caso de esquecimento de identificação 

do corpo; 

  Caso haja drenagem de secreção ou odores, refazer todo o 

procedimento.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

Coord. Médico Firmino 
Elias de Albuquerque Neto 

  

Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 6 
2021/05 

 

ADMISSÃO DO PACIENTE  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO - ENFERMARIAS 

OBJETIVO  A admissão do paciente no setor de estabilização ocorre quando há 
a necessidade de ocupar um leito hospitalar por 24 horas ou mais 
para estabilizar o quadro clínico apresentado no momento, deverá 
ser recebido por um membro da equipe.  



 

160  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Prontuário do paciente; exames existentes anexados; presença de 
um familiar ou responsável.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Lavar as mãos;   
2. Apresentá-lo aos demais pacientes do seu quarto;   
3. Orientar sobre as normas e rotinas do hospital (horário de visita e 

repouso);   
4. Orientar o paciente em relação à localização das instalações 

sanitárias, horário das refeições, nome do médico e da enfermeira 
de plantão;  

5. Verificar SSVV e registrar no prontuário;   
6. Registrar o paciente no censo (livro de registro);  
7. Identificar o leito;  
8. Encaminhar a farmácia prescrição médica assinada e carimbada;  
9. Informar a dieta do paciente ao serviço de nutrição;   
10. Encaminhar o paciente para a realização dos exames solicitados; 

11. Comunicar o laboratório quanto aos exames de urgência;   
12. Realizar sistematização da assistência de enfermagem.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

Receber e acomodar o paciente no leito, realizando o exame físico no mesmo, instalando a 
monitorização cardíaca, oximetria de pulso e afericação de pressão arterial.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade com atendimento de qualidade e admissão 
completa quanto as documentações necessárias.  
 

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de falta de documentação necessária, solicitar que o familiar traga de imediato a 
documentação para manter cadastro atualizado, buscar antecedentes familiares e histórico 
de saúde do paciente.  
  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021  

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 7 
2021/05  

 

ALTA DO PACIENTE  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

  
  
OBJETIVO  

 A alta hospitalar é a finalização do período de internação que ocorre 
pela melhora do estado do paciente ou óbito. Outros motivos podem 
gerar altas hospitalares como: pedido de paciente ou responsável, 
necessidade de transferência para hospitais especializados, recusa 
do paciente/responsável em acatar o tratamento indicado, etc.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Prontuário do paciente; Receituário médico; Resumo de alta com 
todas as informações pertinentes; Presença de um familiar ou 
responsável.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

MÉDICO  

  

Entregar e explicar ao paciente/responsável o resumo de alta para 
observação e/ou transferência hospitalar;  
Em casos de transferência para o setor de observação, orientar 
sobre a dieta, retorno, complicações e uso de equipamentos 
temporários ou realização de curativos;  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

 Informar a alta ao Serviço de portaria, Supervisão e Serviço de 
nutrição; em casos de óbito do paciente, comunicar ao 
responsável/familiar e ao setor de supervisão para proceder com o 
preenchimento da certidão de óbito.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Atenção em caso de transferência para outra unidade hospitalar sobre o envio de cópias dos 
prontuários, exames e guia de transferência em folha carbonada, na qual todo o prontuário 
na íntegra deverá ficar arquivado na instituição de origem do paciente.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica.  

APROVAÇÃO  
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Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021  

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade: 05.05.2022 

  

 

 

 

  
 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº8 
2021/05  

 

TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO LEITO PARA A MACA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

OBJETIVO  Assistir o paciente com mobilidade prejudicada a passar do leito para 
a maca.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Maca, lençol, cobertor, álcool a 70%, papel-toalha, luvas de 
procedimento.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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         EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

   

  

   

  

1. Confirme o procedimento e o paciente, avalie suas condições de 

movimentação e se há possibilidade de cooperação na 

passagem do leito para a maca.   

2. Explique o procedimento ao paciente e prepare o material 

necessário para o procedimento em uma bandeja. Realize 

desinfecção do colchão da maca com álcool a 70% e seque-o 

com papel-toalha.   

3. Realize a higienização das mãos.  

4. Reúna os profissionais necessários da equipe de enfermagem 

para auxiliar na transferência, aproxime a maca do leito do 

paciente. Promova privacidade ao paciente colocando biombo.  

5. Deite o paciente em decúbito dorsal, verifique as condições de 

acessos venosos e infusões, as fixações das sondas e drenos e 

as condições de drenagem.   

6. Coloque esses artefatos de modo que acompanhem o paciente 

durante seu deslocamento sem causar danos. Puxe as bordas 

do lençol que estão presas debaixo do colchão do paciente e 

desça em leque o cobertor e o lençol que cobrem o paciente.  

7. Enrole as pontas do lençol bem próximo ao paciente, coloque a 

maca em posição paralela e encostada no leito do paciente. 

Posicione dois profissionais ao lado do leito e outros dois ao lado 

da maca, todos segurando o lençol de baixo.   

8. Passe o paciente para a maca com um só movimento, 

sincronizando a ação dos quatro profissionais da equipe; conte 

até três para então dar início ao movimento.   

9. Acomode o paciente, eleve a cabeceira, inspecione a passagem 

dos cateteres, os dispositivos de drenagem e de infusão.   

10. Cubra o paciente com lençol e cobertor, se necessário. Suba as 

grades e encaminhe-o ao destino. Se solicitado, envie os 

exames recentes.  

11. Higienize as mãos.  

12. Registre o transporte realizado na folha de anotações de 
enfermagem do prontuário do paciente. Assine e carimbe suas 
anotações.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Não se aplica a este item.  
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AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.    

 APROVAÇÃO   

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

Validade: 05.05.2022  
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 9 
2021/05  

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA INTRAVENOSA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Refere-se à administração de medicações, soluções contendo 
eletrólitos, nutrientes e hemoderivados diretamente na veia  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Seringa (5ml, 10ml, 20ml); Agulhas 40x 12; Equipo de soro S/N; 
Bureta S/N; Algodão com álcool a 70%; Sclap nº 21 ou 23, cateter 
periférico (Jelco nº 18, 20, 22, 24); Torneirinha; extensor multivias; 
Ampola de diluente, frasco, ou bolsa com solução prescrita.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

1. Preparo e administração: utilize técnica asséptica rigorosa;  
2. Lavar as mãos antes e após o preparo das medicações;   
3. Remova o plástico protetor da bolsa ou frasco de solução;   
4. Faça a inspeção do frasco para observar possíveis partículas, 

alteração da cor, rachaduras ou vazamentos, e data da validade 
da solução;  

5. Prepare a etiqueta de identificação conforme prescrição. Anote a 
data, a hora e o nome de quem preparou. Ao colocar a etiqueta 
de identificação no frasco, lembre-se que ao pendurá-lo, este 
será invertido;  

6. Realize a desinfecção da ampola/frasco com álcool a 70%, abra 
a ampola ou frasco de medicamentos ou eletrólitos, aspire com 
seringa. Realize a desinfecção do injetor lateral, torneira ou 
frasco de soro com álcool a 70% e introduza a medicação 
aspirada no frasco da solução;   

7. Adapte o frasco ao equipo e instale no paciente, controlando o 
fluxo da infusão;  

8. Observe o paciente para sinais/sintomas de reações adversas ao 
medicamento ou solução;   

9. Cheque a medicação administrada no prontuário do paciente.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não administre medicações incompatíveis entre si, ou em soluções;  

 Quando necessária administração simultânea de dois medicamentos injetáveis verifique 
se compatível. Caso contrário prepare cada um separadamente; Entre a administração do 
primeiro medicamento e do segundo, administre 10 a 20 ml de água destilada e somente em 
seguida administre o outro medicamento;  

 Antes de administrar qualquer medicamento se certifique que o mesmo se encontra em 
temperatura ambiente a fim de evitar hipotermia;  

 Durante a reconstituição, diluição e administração do medicamento observe qualquer 
mudança de coloração e a formação de precipitados ou cristais. Caso ocorra um desses 
eventos, interrompa o processo e procure informação e notifique ao enfermeiro;  

 Não realize a mistura de medicamentos na mesma seringa, a não ser se indicado na 
prescrição; reconstitua e dilua o medicamento de preferência, imediatamente antes do 
uso.  
 Caso necessite armazenar o medicamento após reconstituição e/ou diluição utilize 

etiqueta de identificação com as seguintes informações: nome do medicamento, responsável 
pela manipulação (nome do profissional e registro no COREN), data, hora e diluente);  

 Antes de iniciar o preparo do medicamento leia atentamente a prescrição médica e confira 
o rótulo do fármaco com os da prescrição. Em caso de dúvida consulte o enfermeiro;  

 Verifique na prescrição o tipo de diluente recomendado e a via de administração;  
 Nunca colocar sobre a bancada de diluição mais de um produto de cada vez, evitando 

assim que ocorram erros e trocas de medicamentos;  
 Não administre um medicamento previamente diluído sem ter certeza do prazo de validade 

e das informações referentes à sua diluição na etiqueta;  



 

167  

 Frascos sem rótulo ou rótulo ilegível devem ser devolvidos à farmácia;  
 Sempre questione ordens ambíguas ou que julgue insegura para o paciente;  
 Administre somente medicações que estejam prescritas pelo médico;  
 Avalie o acesso venoso do paciente e o entendimento do paciente quanto à terapia 

prescrita (caso paciente orientado);  
 Quando se está preparando uma solução e o paciente já está recebendo a mesma 

solução, o equipo só será trocado se o prazo de validade (48 horas) estiver vencendo ou se 
estiver sem identificação; Se um novo equipo for utilizado este deve ser rotulado com data, 
hora de instalação e nome do profissional que instalou.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 10 
2021/05 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA INTRAMUSCULAR  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Consiste na introdução de medicamento no tecido muscular.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja ou cuba rim; Seringa, conforme volume a ser injetado; 
Agulha (25x7 ou 30x8), comprimento /calibre compatível com a 
massa muscular e solubilidade do líquido a ser injetado; Algodão; 
Álcool 70%; Luvas de procedimento; Medicação prescrita.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Ler a prescrição: data, nome do paciente, medicação, dose, via 
de administração e o horário da medicação;  

2. Lavar as mãos;  
3. Separar a medicação prescrita;  
4. Preparar o medicamento conforme técnica;  
5. Levar a medicação preparada na bandeja ou cuba rim para 

perto do paciente, colocando a bandeja sobre a mesinha de 
cabeceira;  

6. Orientar o paciente e seu acompanhante sobre o procedimento;  
7. Checar condições do músculo escolhido, para volume maior ou 

igual a 3ml; solução com veículo oleoso ou se for observada 
hipotrofia do deltoide, o músculo indicado é o glúteo. 
Medicações anti-inflamatórias aplica na região glútea;  

8. Calçar luvas de procedimentos;  
9. Retirar o ar da seringa e agulha antes da aplicação;  
10. Fazer antissepsia da pele com algodão/álcool a 70%, mantendo 

o algodão entre o dedo mínimo e a mesma mão;  
11. Firmar o músculo, utilizando o dedo indicador e o polegar da 

mão dominante para segurar o corpo da seringa. Na região 
deltoide quatro dedos abaixo da região escapular e na região 
glútea no quadrante externo superior;  

12. Introduzir a agulha em ângulo adequado à escolha do músculo;  
13. Aspirar observando se atingiu algum vaso sanguíneo (caso 

aconteça, retirar agulha do local, desprezar todo material e 
reiniciar o procedimento);  

14. Injetar o líquido sem pressa;  
15. Retirar a seringa/agulha, comprimindo o local com algodão, 

observando presença de edema, hematoma ou sangramento no 
local;  

16. Deixar a unidade organizada;  
17. Assegurar-se que o paciente esteja confortável e seguro no 

leito (grades elevadas no caso de crianças);  
18. Desprezar o material perfurocortante em recipiente apropriado 

(caixa resíduo perfurocortante);  
19. Retirar a luva de procedimento;  
20. Lavar as mãos;  
21. Checar o procedimento na prescrição médica.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  
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 Para aplicar com a agulha ideal, deve-se levar em consideração: o grupo etário, a condição 
física do cliente, solubilidade da droga a ser injetada e a patologia em questão (pacientes 
hematológicos e hepatopatas);  
 
Em crianças o músculo escolhido dependerá do peso da criança e do tipo de medicação, a 
saber;  
Para crianças menores de 3 anos a região indicada é a região vasto lateral da coxa por ter 
maior massa muscular e possuir poucos nervos e vasos sanguíneos;  
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 Crianças maiores de 3 anos a região indicada é a região glútea;  
 Adolescente é indicada a região deltoideana, exceto para os adolescentes com pequeno 
desenvolvimento muscular;  
Agulha de tamanhos apropriados:  
Adultos: calibre 25 x 7, 25 x 8 e 30 x 7; 
Crianças: calibre 25 x 7 e 13 x 4,5; 
Seringa de tamanho apropriado:  
Volumes:  
Adultos: 03 ml;  
Crianças, idosos e indivíduos magros: 1 a 2 ml;  
Posições de aplicação: o paciente deve estar em decúbito dorsal, lateral, prona ou 
sentado; proteger o paciente com biombo S/N; fazer rodízio dos locais de 
aplicação.  
 

ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO  
Dorsoglútea:  

• Colocar o paciente em decúbito ventral ou lateral, com os pés voltados para dentro, 
para um bom relaxamento. A posição de pé é contra-indicada, pois há completa 
contração dos músculos glúteos, mas, quando for necessário, pedir para o paciente 
ficar com os pés virados para dentro, pois ajudará no relaxamento;  

• Localizar o músculo grande glúteo e traçar uma cruz imaginária, a partir da espinha 
ilíaca póstero-superior até o trocânter do fêmur;  

• Administrar a injeção no quadrante superior externo da cruz imaginária;  

• Indicada para adolescentes e adultos com bom desenvolvimento muscular 
excepcionalmente em crianças com mais de 2 anos, com no mínimo 1 ano de 
deambulação.  

Ventroglútea:  

• Paciente pode estar em decúbito sentado lateral, ventral ou dorsal;  

• Colocar a mão esquerda no quadril direito do paciente;  

• Localizar com a falange distal do dedo indicador a espinha ilíaca ântero-superior 
direita;  

• Estender o dedo médio ao longo da crista ilíaca;  

• Espalmar a mão sobre a base do grande trocânter do fêmur e formar com o 
indicador em triângulo;  

• Indicada para crianças acima de 03 anos, pacientes magros, idosos ou caquéticos.  

• Face Vasto Lateral da Coxa:  

• Colocar o paciente em decúbito dorsal, lateral ou sentado;  

• Traçar um retângulo delimitado pela linha média na anterior da coxa, na frente da 
perna e na linha média lateral da coxa do lado da perna, 12-15 cm do grande 
trocânter do fêmur e de 912 cm acima do joelho, numa faixa de 7-10 cm de largura.  

• Indicado para lactantes e crianças acima de 1 mês, e adultos.  
Deltóide:  

• Paciente poderá ficar sentado ou decúbito lateral;  
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• Localizar músculo deltóide que fica 2 ou 3 dedos abaixo do acrômio. Traçar um 
triângulo imaginário com a base voltada para cima e administrar a medicação no 
centro do triângulo imaginário.  
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RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 
 

 Validade; 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 11 
2021/05  

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SUBCUTÂNEA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO   É a administração do medicamento no tecido conjuntivo da pessoa, 
ou seja, por baixo da derme. O volume não deve ultrapassar 1 ml.  
 Os locais mais indicados para este tipo de aplicação são as regiões 
abdominais, a face Antero lateral da coxa e face externa do braço.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

01 par de luvas de procedimento; 01 seringa de 01 ml; 01 agulha 
13x4,5; Álcool a 70%; Algodão; 01 bandeja.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Observar a prescrição médica: data, nome do paciente, 
medicação, dose, via de administração e o horário da 
medicação;  

2. Preparar o material;  
3. Lavar as mãos;  
4. Identificar-se;  
5. Checar o nome e o leito do cliente;  
6. Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;  
7. Colocar o cliente em posição adequada para aplicação;  
8. Proceder à antissepsia da área escolhida;  
9. Fazer a prega de tecido segurando entre os dedos polegar e o 

indicador, com a mão não dominante;  
10. Introduzir agulha, com ângulo de 90º (com agulha 13x4,5 

puncionar a 90°);  
11. Observar se atingiu algum vaso sanguíneo (caso aconteça, 

retirar agulha do local, desprezar todo o material e reiniciar o 
procedimento). Exceto na administração de heparina e clexane;  

12. Administrar medicação lentamente;  
13. Retirar agulha com um movimento rápido, fazendo ligeira 

pressão no local;  
14. Realizar rodízio de local de punção;  
15. Desprezar o material utilizado no expurgo na caixa de 

perfurocortante;  
16. Lavar as mãos;  
17. Checar a prescrição médica.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Na aplicação de heparina subcutânea, para evitar traumatismo do tecido, não é 
recomendado aspirar antes de injetar a medicação e para evitar absorção rápida da 
medicação, não se deve massagear o local após aplicação;  

 No uso de Clexane® não se deve retirar a bolha que vem dentro da seringa ao administrar 
a medicação;  

 Na aplicação de insulina utilizar a técnica do revezamento, um sistema padronizado de 
rodízio dos locais de aplicação das injeções para evitar abscessos, hipotrofias e 
endurecimento dos tecidos na área da injeção;  

 Sempre que possível envolver o paciente no processo de escolha do local de 
administração do medicamento.  
  
  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  
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Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  

Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:         Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 12 
2021/05 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA ORAL  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO   
Consiste na administração de medicamento pela boca para ser 
absorvido no trato gastrointestinal (estômago e intestino) sob a 
forma de comprimidos, drágeas, cápsulas, líquidos e pós.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

 
Bandeja; Copinho descartável; Medicamento prescrito; Rótulo de 
identificação; Triturador de comprimido (pilão) S/N; Papel toalha; 
Luvas de procedimento S/N  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Conferir a prescrição médica: nome do paciente, leito, 
dosagem, nome da droga, via, horário e data;  

2. Lavar as mãos;  
3. Identificar o copinho com o rótulo;  
4. Colocar o medicamento no copinho sem tocá-lo, usar seringa 

ou medidor para os líquidos;  
5. Diluir o medicamento com água quando necessário;  
6. Levar a bandeja até o paciente e colocá-la na mesa de 

cabeceira;  
7. Informar o procedimento ao paciente;  
8. Conferir o rótulo com os dados do paciente;  
9. Entregar o copinho com o medicamento e o copo com água;  
10. Esperar o paciente deglutir o medicamento;  
11. Lavar as mãos;  
12. Checar após administração.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Caso o paciente esteja impossibilitado colocar a medicação diretamente na sua boca;  
 Verificar se o paciente engoliu o comprimido, nunca o deixar sobre a mesa de cabeceira;  
 Agitar o frasco que contenha suspensões para homogeneizar a solução  
 Todo medicamento deve ser checado após a administração;  
 Esta via está contraindicada em pacientes comatosos ou com dificuldades de deglutição. 

Neste caso utilizar SNE/SNG, para veiculação da medicação;  
 Apresentações em forma de pó devem ser preparadas antes de serem ingeridas. O pó 

não deve ser colocado diretamente na boca, atentar para identificação dos frascos com a 
data, após a diluição dos medicamentos;  

 Verificar necessidade de refrigeração e prazo de validade depois de diluído, conforme a 
recomendação do fabricante;  

 Os comprimidos, cápsulas e drágeas são geralmente deglutidas com auxílio de água. As 
drágeas não devem ser cortadas e nem as cápsulas serem abertas, salvo quando para 
veiculação via SNG. Os comprimidos podem ser triturados e diluídos quando os pacientes 
apresentarem dificuldade na deglutição;  

 A medicação via oral não é indicada em clientes apresentando náuseas, vômitos, 
dificuldade de deglutição ou estejam em jejum para cirurgia;  
 Os medicamentos sublinguais seguem os mesmos procedimentos empregados para os de 
via oral. Nesse período, o cliente não deve conversar nem ingerir líquido ou alimentos. As 

medicações administradas por via sublingual promovem uma rápida absorção da droga em 
curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na 

boca. Essa via é utilizada para aplicar medicações em algumas urgências, como, por 
exemplo: medicações para precordialgia e para hipertensão. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  
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Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº13 
2021/05 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SUBLINGUAL  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Preparar e administrar medicamentos por via sublingual (SL), 
utilizando a mucosa oral como via de absorção, para efeito mais 
rápido ou em situações em que o medicamento é inativado pelo 
suco gástrico.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja, medicamento prescrito, copo descartável e etiqueta ou fita 
adesiva.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

EQUIPE 

DE ENFERMAGEM 

 

1. Preparo do medicamento   

2. Leia atentamente a prescrição médica e verifique os 

medicamentos que devem ser administrados por via SL, 

verifique se há informações sobre alergia do paciente aos 

medicamentos prescritos (na prescrição médica, na SAE e com 

o próprio paciente ou familiar).   

3. Faça a etiqueta de identificação contendo as informações do 

medicamento (nome, dosagem, horário e via de administração – 

sublingual) e do paciente (nome completo e leito). Faça a 

desinfecção da bandeja com álcool a 70%.   

4. Higienize as mãos.  

5. Separe o medicamento e confira o nome, a apresentação, a 

dose necessária (na prescrição médica) e o prazo de validade e 
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cole a etiqueta de identificação no copo descartável (um copo 

para cada medicamento).  

6. Faça um ponto com caneta ao lado do horário aprazado 

correspondente (na prescrição médica), para indicar a 

realização do preparo do medicamento. Reúna todo o material 

em uma bandeja, retire o medicamento da embalagem e 

coloque-o no respectivo copo, sem tocálo.   

7. Coloque o copo com o medicamento preparado na bandeja, leve 

a prescrição médica e a bandeja para o leito do paciente e 

coloque-a na mesa auxiliar previamente limpa.  

8. Higienize as mãos.  

9. Confira o nome do paciente (comparando a prescrição médica, 

a etiqueta de identificação do medicamento e a pulseira de 

identificação do paciente).   

10. Apresente-se ao paciente, pergunte seu nome completo e 

oriente-o sobre o medicamento que será administrado (nome do 

medicamento e via de administração).   

11. Verifique se o paciente está portando a pulseira de alerta de 

alergia (se positivo, verifique se a alergia corresponde ao 

medicamento a ser administrado e, neste caso, não o administre 

e comunique ao enfermeiro e ao médico). Peça ao paciente para 

sentar-se ou eleve o decúbito do leito, entre 45 e 90°.   
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         EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

   

  

  

  

 

12. Leia atentamente a prescrição médica e verifique os 

medicamentos que devem ser administrados por via SL, 

verifique se há informações sobre alergia do paciente aos 

medicamentos prescritos (na prescrição médica, na SAE e com 

o próprio paciente ou familiar).   

13. Faça a etiqueta de identificação contendo as informações do 

medicamento (nome, dosagem, horário e via de administração – 

sublingual) e do paciente (nome completo e leito). Faça a 

desinfecção da bandeja com álcool a 70%.   

14. Higienize as mãos.  

15. Separe o medicamento e confira o nome, a apresentação, a 

dose necessária (na prescrição médica) e o prazo de validade e 

cole a etiqueta de identificação no copo descartável (um copo 

para cada medicamento).  

16. Faça um ponto com caneta ao lado do horário aprazado 

correspondente (na prescrição médica), para indicar a 

realização do preparo do medicamento. Reúna todo o material 

em uma bandeja, retire o medicamento da embalagem e 

coloque-o no respectivo copo, sem tocálo.   

17. Coloque o copo com o medicamento preparado na bandeja, leve 

a prescrição médica e a bandeja para o leito do paciente e 

coloque-a na mesa auxiliar previamente limpa.  

18. Higienize as mãos.  

19. Confira o nome do paciente (comparando a prescrição médica, 

a etiqueta de identificação do medicamento e a pulseira de 

identificação do paciente).   

20. Apresente-se ao paciente, pergunte seu nome completo e 

oriente-o sobre o medicamento que será administrado (nome do 

medicamento e via de administração).   

21. Verifique se o paciente está portando a pulseira de alerta de 
alergia (se positivo, verifique se a alergia corresponde ao 
medicamento a ser administrado e, neste caso, não o administre 
e comunique ao enfermeiro e ao médico). Peça ao paciente para 
sentar-se ou eleve o decúbito do leito, entre 45 e 90°.   

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Certifique-se de que medicamentos podem ser administrados por via sublingual 
(apresentação própria). Verifique o nível de consciência do paciente, a fim de avaliar se a 
terapia medicamentosa por via sublingual deve ser revista pelo médico.  
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RESULTADOS ESPERADOS  

Administração correta do medicamento prescrito.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022 

   

 

 

 

 

  

 UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº14 
2021/05 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA RETAL  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

  
  
  
  
OBJETIVO  

Consiste na aplicação de medicamento no reto, que permitem a 
absorção pela mucosa intestinal de muitos fármacos solúveis, que 
podem gerar efeitos sistêmicos através de supositório* ou clister**.  
*Supositórios são formas farmacêuticas destinadas à inserção em 
orifícios corporais (esp. no ânus ou vagina nos quais amolecem, se 
dissolvem e exercem efeitos sistêmicos ou localizados.  
** A introdução de pequena quantidade de líquidos via retal chama-
se Clister (até 150 ml). Acima desta quantidade é chamada 
Enteroclisma ou Lavagem intestinal.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja; Aplicador descartável; Lubrificante; Medicamento prescrito; 
Papel toalha; Comadre; Luvas de procedimento.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Conferir a prescrição médica: nome do paciente, leito, 
dosagem, nome da droga, via, horário e data;  

2. Reunir os materiais e encaminhá-los ao leito do paciente;  
3. Lavar as mãos;  
4. Calçar as luvas;  
5. Colocar o paciente em posição de SIMS para facilitar a 

aplicação;  
6. Lubrificar a cânula do aplicador com anestésico em gel;  
7. Introduzir a cânula do aplicador no reto;  
8. Aplicar o conteúdo conforme prescrição;  
9. Retirar a cânula do reto;  
10. Oferecer a comadre ou encaminhar o paciente ao banheiro;  
11. Checar a prescrição médica.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não há recomendações para esta prática.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022 

  

  

  
 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº 15 
2021/05 

ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 
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OBJETIVO  

É um tipo de terapia eficaz em situações de choque, hemorragias 
ou doenças sanguíneas. Frequentemente usa-se em intervenções 
cirúrgicas, traumatismos, hemorragias digestivas ou em outros 
casos em que tenha havido grande perda de sangue.  

• Sangue total: restaura a volemia e mantém a perfusão e a 
oxigenação tecidual.  

• Concentrado de hemácias: aumenta a capacidade de 
transporte de oxigênio por aumento da massa de hemácias 
circulante.  

• Concentrado de plaquetas: as plaquetas são essenciais para 
a hemostasia normal. O número adequado de plaquetas 
previne ou cessa um sangramento ativo.  

• Crioprecipitado: repõe o fibrinogênio e o fator VIII.  
• Plasma: reposição de fatores de coagulação.  

Observação: Não se recomenda, em nenhum caso, a 
administração simultânea de medicação e hemoderivados.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bolsa do hemocomponente; Equipo próprio para transfusão 
(fornecido pela Agência transfusional); Dispositivo intravenoso jelco 
nº 18/20 ou Scalp nº 19; Algodão embebido em álcool a 70%; 
Garrote (largo); Esparadrapo ou micropore; Luvas de procedimento.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ANTES DA ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE:  
• Verificar  o  preenchimento  correto  da 

 solicitação  do hemocomponente;  

• Verificar se o nome e o número do prontuário conferem com 
a etiqueta da bolsa  

• Certificar-se do tipo sanguíneo ABO/RH;  
• Se houver necessidade de coletar amostra de sangue, 

identificar o tubo antes da coleta e certificar-se de identificá-
lo corretamente;  

• Certificar-se da história transfusional pregressa e das 
reações adversas anteriores. Se o cliente citar reações, 
comunicar ao médico;  

• Conferir a prescrição médica, quantidade a ser 
administrada, a velocidade, e o tempo de infusão, que não 
deve ultrapassar 04 horas;  

• Lavar as mãos antes de iniciar o procedimento;  
• Verificar SSVV e anotá-los no prontuário para estabelecer o 

parâmetro inicial;  

• Observar a presença de febre (38,7ºC ou mais) comunicar 
ao médico;  

• Providenciar acesso venoso ou verificar a permeabilidade 
de um acesso já existente.  

• Certificar-se de que o calibre é adequado ou verificar a  
disponibilidade de via de acesso central;  

• Orientar o paciente/acompanhante sobre a possibilidade de 
reações adversas.  

  
DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE:  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

• Realizar a administração do hemocomponente em 
temperatura ambiente. Caso estejam muito gelados, 
aguardar cerca de 20 minutos;  

• Anotar no prontuário o início da infusão e conferir a 
prescrição médica;  

• Colar a etiqueta com o número da bolsa do 

hemocomponente na prescrição;  

• Observar rigorosamente o cliente nos 15 minutos iniciais, 
administrando o hemocomponente lentamente até atingir a 
prescrição estabelecida pelo médico.  
  

APÓS ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE:  
• Lavar as mãos antes e após;  
• Desconectar a bolsa do acesso venoso e comunicar a 

Agência Transfusional para coletar a embalagem, para 
posterior descarte final;  

• Verificar SSVV e anotar no prontuário;  
• Observar atentamente o cliente nos 15 minutos após o 

termino da transfusão;  

• Realizar visita pós transfusional e observar reações 
adversas.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

O enfermeiro é o responsável direto por cumprir a rotina pré-instalação e todos os passos 
subseqüentes. Técnico de enfermagem da Agência Transfusional (instalação da 
hemotransfusão e descarte da bolsa – embalagem).  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021  

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº16 
2021/05 

 

ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

  
OBJETIVO  

Consiste no tratamento primário para todos os pacientes com 
Diabetes mellitus (DM) tipo I e tipo II que não sejam adequadamente 
controlados por dieta e/ou fármacos hipoglicemiantes orais e para 
pacientes com diabetes pós-pancreactomia ou diabetes 
gestacional.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja (cuba rim); Frasco de Insulina U-100 tipo NPH (N), Regular 
(R) ou ultra- rápida (Lispro); Álcool 70%; Seringa 1ml de 100 
unidades; Agulha 13X 4,5.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Ler a prescrição médica e verificar: data, nome do paciente, 
medicação, dose, via de administração e o horário da medicação 
(aplicação);  

2. Lavar as mãos;  
3. Preparar medicamento conforme técnica (aspirar o conteúdo da  

medicação do frasco e retirar todo o ar da seringa);  
4. Levar a bandeja (cuba rim) para perto do paciente;  
5. Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;  
6. Checar as condições da região escolhida;  
7. Fazer antissepsia da pele com algodão/álcool a 70%, mantendo 

o algodão entre o dedo mínimo e a mesma mão;  
8. Com a mão não dominante fazer uma prega na pele utilizando o 

dedo indicador e polegar, com a mão dominante segurar o corpo 
da seringa;  

9. Introduzir a agulha em ângulo de 90º (perpendicular à pele) para 
que a absorção se faça de forma eficaz através dos capilares 
existentes na camada profunda do tecido.  

10. Para o paciente obeso, pince a pele do local e insira a agulha em 
um ângulo de 90º;  

11. Injetar o líquido lentamente;  
12. Retirar a seringa/agulha rapidamente, não massagear o local e 

não aspirar (fazer rodízio na próxima aplicação);  
13. Deixar o posto de enfermagem organizado;  
14. Checar o procedimento no prontuário e anotar no prontuário o 

local que foi administrado à insulina.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Na aplicação de insulina, utilizar a técnica de revezamento, um sistema padronizado de 
rodízio de locais, para evitar abscessos, hipotrofias e endurecimento dos tecidos na área de 
injeção;  

 Os locais indicados são: face posterior externa do braço, no espaço entre três dedos 
abaixo do ombro e três dedos acima do cotovelo: região lateral esquerda e direita do 
abdômen, região frontal e lateral  
superior da coxa e região lateral externa do glúteo, tendo como referência a prega 
interglútea;  

 Em cada aplicação é importante dar uma distância de aproximadamente1 a 2 cm;  
 O frasco de insulina deve ser conservado na geladeira (de preferência na gaveta da 
geladeira).  

  
  
ATENÇÃO:  

 Ponto de decisão crítico: Furar um vaso sanguíneo durante uma injeção subcutânea é 
muito raro, por isso a aspiração não é necessária.  
  
LOCAIS PARA RODÍZIO DE APLICAÇÃO DE INSULINA:  
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O bom desempenho do sistema de medicação deve refletir a articulação das ações da equipe 
multidisciplinar, bem como o compartilhar do conhecimento de cada ciência como todos os 
seus componentes, objetivando o restabelecimento da saúde do paciente com máxima 
segurança.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros na administração dos 
medicamentos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  
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Em casos de erro na administração medicamentosa, comunicar de imediato ao médico 
responsável e enfermeiro para buscar a possibilidade de reverter a situação;  
Abrir notificação de eventos adversos;  
Comunicar a coordenação de enfermagem para avaliar a necessidade de treinamento, 
advertência, suspensão.   

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade: 05.05.2022 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº17 
2021/05  

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 
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OBJETIVO  

 São dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do 
plano de cuidados/prescrição; suporte para análise reflexiva dos 
cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e 
resultados esperados e desenvolvimento da Evolução de 
Enfermagem. Assim, a       Anotação de Enfermagem é fundamental 
para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), pois é fonte de informações essenciais para 
assegurar a continuidade da assistência.  
 As anotações de Enfermagem devem ser registradas em 
formulários/documentos, com cabeçalho devidamente preenchido 
com nome completo do paciente, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instituição.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Prontuário; Caneta azul ou preta se diurno e caneta vermelha se for 
noturno.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Durante a admissão devem ser anotados:  
2. Nome completo do paciente, data e hora da admissão;  
3. Condições de chegada (deambulando, maca, cadeira de rodas);  
4. Presença e acompanhante ou responsável;  
5. Condições de higiene;  
6. Queixas relacionadas ao motivo da internação;  
7. Procedimentos/cuidados realizados, tais como: sinais vitais, 

punção de acesso venoso, coleta de exames e orientações 
prestadas.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  
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Nas anotações da dieta, devem ser priorizadas as seguintes informações:  
• Indicar dieta oferecida (geral, leve, branda, pastosa, hipossódica, para diabéticos, 

dieta por sonda);  

• Aceitação da dieta (total ou parcial);  
• Dieta por sonda (quantidade da dieta e da hidratação, presença de refluxo gástrico); 

  Dieta zero (cirurgia ou exames);   Necessidade de auxílio ou não;  
• Em caso de recusa deve-se indicar o motivo (disfagia, mastigação dolorosa, falta de 

apetite, náusea, etc.).  
Para diurese devem-se anotar os seguintes aspectos:  

• Ausência/presença de diurese (se sonda ou balanço hídrico, medir em ml);  
• Características como coloração e odor apresentado;  
• Presença de anormalidades (hematúria, piúria, disúria, etc.);  
• Forma da eliminação (espontânea, por dispositivo urinário, sonda vesical de 

demora/ostomias urinárias).  
Para evacuação:  

• Episódios (nos respectivos horários);  
• Quantidade (pequena, média, grande);  
• Consistência (pastosa, líquida, semipastosa);  
• Via de eliminação (reto, ostomias);  
• Queixas.  

Para administração de medicamentos devem ser anotados os seguintes itens:  
• Somente checar os itens administrados;  

• Caso medicamento injetável registrar o local administrado e não se esquecer de 
fazer referência ao lado esquerdo ou direito do corpo;  

• No caso de não administrar medicamento deve-se apontar o motivo.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando erros nas anotações de enfermagem.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021  

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

 Validade: 05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº18 
2021/05 

 

 

ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES   

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

  
OBJETIVO  

 É a definição de secreções existentes nas vias aéreas superiores e 
faríngeas, por meio de um aspirador ligado ao sistema de vácuo.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

01 par de luvas de procedimento; 01 sonda de aspiração; 01 
máscara descartável padrão; 01 aspirador; 01 frasco coletor 
descartável; 01 extensão de silicone (borracha) esterilizado para 
aspiração; 01 óculo protetor; 02 ampolas de (10ml) água destilada.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Preparar o material;  
2. Avaliar o tamanho da sonda de aspiração;  
3. Lavar as mãos.  
4. Checar o leito e o nome do cliente;  
5. Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;  
6. Posicionar o cliente (decúbito elevado);  
7. Abrir o material a ser utilizado;  
8. Conectar a sonda de aspiração à extensão do frasco 

descartável;  
9. Ligar o aspirador;  
10. Colocar óculo protetor e máscara;  
11. Calçar as luvas de procedimento;  
12. Com a mão dominante, segurar a face do cliente;  
13. Pinçar o intermediário de silicone (borracha) de aspiração;  
14. Com a mão dominante, introduzir a sonda de aspiração na 

cavidade nasal (pinçada) e abrir quando - estiver introduzida;  
15. Ocluir a válvula e retirar a sonda lentamente, com movimentos  

circulares;  
16. Introduzir a sonda na cavidade oral (pinçada) e retirar 

lentamente com movimentos circulares;  
17. Repetir o processo até a limpeza total da cavidade oral, 

avaliando condição respiratória do cliente;  
18. Aspirar água destilada para limpeza da extensão;  
19. Retirar a sonda, as luvas, máscara e óculos;  
20. Desligar o aspirador;  
21. Deixar o cliente confortável e com a campainha ao alcance;  
22. Manter o ambiente limpo e em ordem;  
23. Desprezar o material utilizado;  
24. Lavar as mãos;  
25. Realizar as anotações necessárias;  
26. Checar a prescrição de enfermagem;  
27. Supervisionar e avaliar continuamente, o procedimento 

realizado;  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

É recomendada a aspiração de pacientes que acumulam secreções em vias aéreas 
superiores antes de procedimentos como banho, antes de baixar a cabeceira para realizar 
procedimentos, antes de introduzir alimentos via oral  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  
  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

A frequência das aspirações é determinada pelo acúmulo de secreções;  
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APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 
 

 Validade:05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº19 
2021/05 

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE PACIENTES INTUBADOS OU  
TRAQUEOSTOMIZADOS   

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

  
OBJETIVO  

É a retirada passiva de secreções endotraqueais via tubo 
endotraqueal ou traqueostomia de forma asséptica, por meio de um 
cateter conectado a um sistema de sucção (aspirador elétrico ou 
rede de vácuo).  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Soro fisiológico 0,9 % 100ml; Água destilada 500ml; Seringa 10 ml; 
Cateter para aspiração nº12 ou n°14; Luvas estéreis nº.7,5 ou nº. 
8,0; Óculos de proteção; Aspirador elétrico ou rede de vácuo; Gazes 
estéreis; Máscara; Extensão de látex silicone esterilizado; Água 
destilada de 10ml, 02 ampolas.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Realizar a higienização das mãos;  
2. Providenciar todo material necessário ao procedimento 

(relacionado acima);  
3. Elevar decúbito de 30° a 40°;  
4. Colocar máscara;  
5. Testar o funcionamento do aspirador;  
6. Aspirar em uma seringa de 2 a 5ml de água destilada;  
7. Abrir a embalagem do cateter de aspiração, de forma a expor 

apenas a parte que será conectada à fonte de aspiração;  
8. Calçar luva estéril;  
9. Retirar o invólucro com a mão esquerda, segurando o cateter 

com a mão direita;  
10. Ligar a fonte de sucção com a mão esquerda e desconectar o 

ventilador mecânico;  
11. Estimular o reflexo da tosse;  
12. Introduzir o cateter de aspiração no tubo ou cânula traqueal, 

sem sucção até o ponto de resistência;  
13. Retirar o cateter de aspiração com movimentos circulares 

suaves;  
14. Manter o cateter por um tempo máximo de 15 segundos;  
15. Instilar água destilada conforme característica da secreção;  
16. Repetir a aspiração quantas vezes for necessário, sempre 

intercalando com a ventilação do paciente;  
17. Desconectar o cateter da fonte de aspiração;  
18. Lavar o sistema de aspiração com água destilada;  
19. Desligar o aspirador com a mão menos contaminada;  
20. Proteger a extremidade da fonte de sucção com o invólucro do 

cateter de aspiração;  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

• O frasco com a secreção aspirada deve ser desprezado a cada 6 horas ou quando 
necessário e o recipiente deve ser lavado com água e detergente enzimático;  

• A aspiração somente deverá ser realizada quando necessária, isto é, quando houver 
sinais sugestivos da presença de secreção nas vias aéreas (por exemplo, secreção nível 
no tubo, som sugestivo na ausculta pulmonar, padrão denteado na curva fluxo-volume 
observado na tela do ventilador, e nunca de rotina;  

• Caso o indivíduo que estiver realizando a aspiração seja canhoto, a descrição deverá ser 
invertida, ou seja, onde diz mão direita considerar esquerda;  

• Não aspirar por mais de 15 segundos e deixar intervalos de alguns segundos entre cada 

aspiração, intercalando com o oxigênio;  

• Observar o valor da oximetria de pulso e frequência respiratória no momento da 
aspiração;  
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• O soro fisiológico só deve ser usado em casos necessários (secreção espessa e 
rolhas);  

• Caso houver resistência na retirada do cateter durante a aspiração (colabamento na 
mucosa traqueal) deve-se desconectar a fonte de sucção e retirar o cateter.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  
  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

A frequência das aspirações é determinada pelo acúmulo de secreções;  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº20 
2021/05  

CUIDADOS COM OXIGENOTERAPIA POR NEBULIZAÇÃO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

OBJETIVO  A nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares 
por meio de substâncias especiais associadas ao O2 ou ar 
comprimido com a finalidade de: Aliviar processos inflamatórios, 
congestivos e obstrutivos; Umedecer para tratar ou evitar 
desidratação das mucosas; Fluidificar para facilitar a remoção de 
secreções; Administrar mucolíticos para obter atenuação ou 
resolução de espasmos; Administrar corticosteroides com ação anti-
inflamatória e ante exsudativa; Administrar agentes antiespumantes 
nos casos de edema agudo de pulmão.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja; Fonte de O2 ou ar comprimido; intermediário de O2; 
Solução nebulizadora conforme prescrição médica; Seringa para 
medir dose se necessário; Nebulizador com máscara; recipiente 
para expectoração (escarradeira); Toalhas ou lenços de papel; 
Monômetros de O2 ou ar comprimido  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

   

1. Lavar as mãos;   
2. Conferir solução preparada com prescrição médica;  
3. Dispor todo o material sobre a bandeja;   
4. Colocar a solução no copinho com o auxílio da seringa e 

conectar este à máscara;  

5. Conferir as “certezas” antes de administrar;  
6. Orientar o paciente;   
7. Posicionar o paciente em fowler ou semi-fowler;  
8. Conectar o fluxômetro na fonte de O2 ou ar comprimido;   
9. Conectar o intermediário ao copinho inalador e junto à fonte de 

O2 ou ar comprimido;   
10. Oferecer o nebulizador ao paciente e observar o ajuste na face;   
11. Acionar a válvula de O2 ou ar comprimido entre 3 e 6l/min;   
12. Orientar para que o paciente permaneça com a boca aberta e 

inspire profundamente;  
13. Observar término de todo o líquido nebulizador;  
14. Recolher e dar o destino correto ao material;   
15. Lavar as mãos;  
16. Realizar as anotações necessárias em prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  
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 POP – Nº21 
2021/05 

BANHO NO LEITO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 
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OBJETIVO  Proporcionar higiene e conforto ao paciente acamado e manter a 
integridade cutânea.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Carrinho de banho, biombo, hamper com saco plástico, roupa de 
cama, luvas de procedimento, bacias, comadre, jarro, água morna, 
cuba-rim, gaze não estéril, compressa não estéril, papel-toalha, 
lençóis, fralda geriátrica, esparadrapo, cadarço, escova de dente ou 
espátula com gaze, creme dental ou clorexidina 0,12%%, 
antisséptico bucal, sabonete, xampu, condicionador, barbeador, 
toalha de banho, creme ou solução hidratante, desodorante, pente 
e equipamento de proteção individual (EPI), como avental 
descartável, luvas de procedimento e máscara.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

  

1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na 

prescrição médica/enfermagem.  

2. Certifique-se de que o paciente não está recebendo dieta no 
momento.  

3. Se consciente, explique o procedimento ao paciente e confirme 

a aceitação.  

4. Reúna o material e leve-o ao leito do paciente.  

5. Promova privacidade ao paciente colocando um biombo e/ou 

fechando portas e janelas.  

6. Higienize as mãos.  

7. Coloque água morna na jarra de banho, teste a temperatura da 

água na face interna de seu antebraço.  

8. Coloque o EPI.  

9. Abaixe a grade da cama, solte a roupa de cama, deixando o 

paciente coberto somente com o lençol.  

10. Higienize o cabelo e o couro cabeludo do paciente (com xampu 

e condicionador), enxágue com água, seque com uma toalha e 

penteie o cabelo. Se paciente homem, realize tricotomia facial. 

Faça a higiene oral com creme dental ou antisséptico bucal, 

realize higiene ocular com gaze umedecida com SF 0,9%.  

11. Lave rosto, orelhas e pescoço com água e sabonete, enxágue e 

seque com a toalha.  

12. Caso o paciente esteja com sonda nasoenteral (SNE), tubo 

endotraqueal ou traqueostomia, troque as fixações.  

13. Retire as roupas e a fralda do paciente e proteja-o com o lençol, 

faça a higiene corporal do paciente sempre da mesma maneira, 

em cada parte do corpo.  

14. Utilize compressa com água morna e sabonete, em seguida 

enxágue e seque com uma toalha ou o lençol. Higienize o tórax 

e o abdome e, na sequência, os membros superiores: axila, 

braço, antebraço e mão, higienize os membros inferiores na 

sequência: coxa, perna e pé.  

Massageie os membros inferiores.  
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 15. Vire o paciente em decúbito lateral e higienize o dorso e as 

nádegas, lave e enxugue a parte visível das costas. Em seguida, 

realize massagem de conforto com creme hidratante ou óleo.  

16. Higienize a região suprapúbica e inguinal, e proceda à higiene 

íntima, que deve ser a última a ser realizada.  

17. Cubra o paciente com o lençol ao término de cada região 

higienizada, para evitar exposição.  

18. Troque as luvas de procedimento.  

19. Retire a metade do lençol sujo, enrolando-o de modo a passar 

por baixo do paciente e realize limpeza do colchão com álcool 

70% e papeltoalha. Coloque um lençol limpo conforme técnica (o 

lençol deve ser estendido no sentido do paciente com um forro 

na região do quadril, estando enrolado e sendo esticado 

conforme é retirado o lençol sujo.  

20. Troque as luvas de procedimento e hidrate a pele do paciente.  

21. Coloque a fralda e penteie o paciente.  

22. Deixe o paciente em posição confortável, cubra o paciente com 

um lençol e levante a grade da cama.  

23. Retire o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

24. Encaminhe o material para o expurgo, logo em seguida higienize 

as mãos.  

25. Cheque o horário do banho e faça as anotações de enfermagem 
em impresso próprio. Assine e carimbe suas anotações.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

1. Assistenciais: Risco de queda \ Higiene inadequada.  

2. Ocupacionais: Contaminação do profissional.  
  

RESULTADOS ESPERADOS  

Promover uma higiene corporal eficaz e de qualidade com objetivo de diminuir o risco de 
contaminação.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº22 
2021/05 

 

TRICOTOMIA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Realizar a tricotomia no paciente.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Tricotomizador elétrico ou lâmina de barbear, compressa cirúrgica 
não estéril, esparadrapo ou micropore e luvas de procedimento.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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         EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

  

   

  

  

1. Consulte o médico responsável quanto à necessidade de 

tricotomia e a área a ser tricotomizada.  

2. Higienize as mãos.  

3. Esclareça ao paciente a necessidade e a realização da 
tricotomia.  

4. Calce as luvas de procedimento e realize a tricotomia 
cuidadosamente.  

5. Retire os pelos tricotomizados com uma compressa cirúrgica 

limpa e úmida e utilize uma faixa de esparadrapo ou micropore 

para retirar os pelos que não saíram com a aplicação da 

compressa úmida.  

6. Recolha o material e despreze a compressa no lixo infectante.  

7. Desconecte a lâmina do aparelho. No caso de lâminas 

descartáveis, despreze-as na caixa de materiais 

perfurocortantes.  

8. Realize a desinfecção do tricotomizador com uma compressa 

embebida em álcool a 70%.  

9. Retire as luvas de procedimento e higienize as mãos.  

10. Anote a realização do procedimento (data, hora, área 
tricotomizada) em impresso próprio. Assine e carimbe suas 
anotações.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Se o paciente tiver muito pelo fazer tricotomia.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Ao realizar a tricotomia, posicione o paciente de maneira confortável e mantenha a sua 
privacidade, evitando a exposição desnecessária do corpo.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº23 
2021/05 

 

CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO –ENFERMARIAS 

  
OBJETIVO  

É a introdução de um cateter, sem “cuff”, por meio da uretra até a 
bexiga, para o esvaziamento momentâneo da urina.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Colocar em uma bandeja: 01 par de luvas estéreis nº 7,5 ou 8,0; 01 
sonda uretral nº 12 ou 14; 01 lubrificante estéril (gel anestésico); 01 
bandeja para cateterismo vesical estéril; 01 frasco de 
polivinilpirrolidono-iodo (PVC-I) tópico 1%; 02 pares de luvas de 
procedimento; 01 saco para lixo; em pacientes alérgicos a iodo, 
utilizar clorexidina aquosa a 0,2%; 01 comadre ou papagaio.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

• Lavar as mãos;  
• Reunir o material;  
• Levar o material até o paciente;  
• Abrir a bandeja e os pacotes de gaze estéril;  
• Calçar luvas estéreis;  
• Fazer a assepsia com solução de PVP-I tópico na região 

perineal;  
• Lubrificar a sonda vesical de alívio com xilocaína geléia;  
• Introduzir a sonda vesical de alívio na uretra do (a) paciente 

e colocar a ponta em um recipiente (papagaio ou comadre);  

• Aguardar a drenagem da diurese;  
• Retirar a sonda vesical de alívio após esvaziamento da 

bexiga;  
• Retirar as luvas e anotar o débito e as características da 

diurese no prontuário.  
SEXO FEMININO:  

1. Flexionar e afastar os membros inferiores (MMII);  
2. Afastar os pequenos e grandes lábios e colocar 03 gazes 

estéreis umedecidas com PVP-I com meato urinário;  
3. Desprezar as luvas;  
4. Abrir um pacote de cateterismo vesical, colocando a ponta do 

campo em diagonal sob o paciente;  
5. Abrir uma embalagem de cateter vesical e colocá-lo sobre o 

campo  
estéril;  

6. Abrir o lacre do lubrificante estéril;  
7. Abrir o pacote de luva estéril, mantendo a embalagem interna;  
8. Calçar as luvas estéreis;  
9. Separar os pequenos e grandes lábios com o dedo indicador e 

polegar a mão não os mantendo afastados durante todo o 
procedimento;  

10. Retirar, com o auxílio da pinça, as gazes umedecidas com PVP-
I tópico;  

11. Lubrificar o cateter vesical com gel anestésico;  
12. Introduzir no meato urinário o cateter vesical;  
13. Observar o retorno da urina;  
14. Retirar e desprezar o cateter ao termino da drenagem;  
15. Recolher o material;  
16. Desprezar as luvas;  
17. Higienizar as mãos;  
18. Registrar na anotação de enfermagem o procedimento, calibre 

do cateter, aspecto e intercorrências;  
19. Checar a realização do procedimento na prescrição médica.  

SEXO MASCULINO:  
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 1. Afastar os MMII;  
2. Colocar luvas de procedimento;  
3. Expor a glande e colocar gaze umedecida com PVP-I tópico em 

contato com meato urinário;  
4. Abrir o pacote de cateterismo, colocando-o entre as pernas do 

paciente;  
5. Abrir a embalagem do cateter vesical e colocá-lo sobre o campo 

estéril;  
6. Abrir o lubrificante estéril;  
7. Abrir o pacote de luva estéril, mantendo a embalagem interna;  
8. Retirar luas de procedimento;  
9. Calçar as luvas estéreis;  
10. Lubrificar a sonda vesical de alívio com o lubrificante;  
11. Segurar o pênis com a mão não dominante, perpendicular ao 

abdome;  
12. Retirar a gaze que está em contato com o meato urinário 

utilizando a pinça para assepsia;  
13. Introduzir no meato urinário o cateter vesical utilizando a mão 

dominante;  
14. Observar o retorno da urina;  
15. Retirar e desprezar o cateter ao termino da drenagem;  
16. Recolher o material;  
17. Desprezar as luvas;  
18. Higienizar as mãos;  
19. Registrar na anotação de enfermagem o procedimento, calibre 

do cateter, aspecto e intercorrências;  
20. Checar a realização do procedimento na prescrição médica;  
21. Registrar no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 A higienização das mãos deverá ser realizada com água e sabão ou álcool. Quando o 

paciente referir alergia ao iodo, realizar a antissepsia com clorexidina 0,2% aquosa. No 
caso do paciente do sexo masculino, manter o prepúcio em posição anatômica, após 
cateter vesical, evitando-se edema na glande.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de sangramento intenso ou dificuldade no momento da passagem da sonda de 
alívio comunicar de imediato ao médico plantonista.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus Coord. Médico Firmino Elias de Validade:05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº24 
2021/05  

 

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA (FEMININO)  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

  
OBJETIVO  

É um procedimento invasivo que consiste na introdução de uma 
sonda ou cateter através da uretra na bexiga para remoção da urina. 
A sondagem vesical pode ser de alívio, quando há a retirada da 
sonda após o esvaziamento vesical; ou de demora quando há o a 
necessidade de permanência da mesma.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Cateterismo Vesical de demora; 01 Ampola com água destilada; 01 
Seringa de 10 ou 20ml; 01 Sonda vesical de demora nº 12; 01 Par 
de luva estéril; 01 Par de luvas de procedimento; 01 Sistema 
fechado para diurese; 01 gel de xilocaína; 01 frasco de PVPI tópico 
(Em pacientes alérgicos a iodo, utilizar clorexidina aquosa a 0,2%); 
Esparadrapo; 01 saco para lixo.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Organizar todo o material;  
2. Lavar as mãos;  
3. Orientar o paciente consciente sobre o procedimento;  
4. Manter a privacidade do paciente;  
5. Posicionar o paciente, no caso das mulheres a posição 

ginecológica;  
6. Abrir o pacote de cateterismo e em seguida calçar as luvas 

estéreis;  
7. Nas mulheres, realizar a antissepsia da região pubiana, 

grandes lábios e colocar campo fenestrado; entreabrindo os 
pequenos lábios e fazer antissepsia do meato uretral, sempre 
no sentido uretra- ânus, levando em consideração de que a 
mão em contato com esta região é contaminada e não deve 
voltar para o campo ou sonda;  

8. Preparar o sistema fechado para diurese (bolsa coletora) 
conectando-se à sonda vesical de demora;  

9. Introduzir a sonda lubrificada no meato urinário até a verificação 
da saída de urina. Se for sonda de Foley, insuflar o balão de 
segurança com água destilada, obedecendo ao volume 
identificado na sonda;  

10. Conectar a extensão e em seguida fixar a sonda na coxa da 
paciente com esparadrapo;  

11. Retirar as luvas e reunir o material utilizado;  
12. Colocar o resíduo (lixo) no saco plástico (desprezar no 

expurgo);  
13. Lavar as mãos;  
14. Observar o aspecto da diurese e anotar no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Como todo procedimento invasivo, deve-se observar algumas regras para a diminuição do 

risco de infecção do trato urinário, tais como:  
✓ Nunca elevar a bolsa coletora acima do nível vesical;  
✓ Fazer a limpeza completa 2 (duas) vezes ao dia ao redor do meato uretral;  
✓ Nunca desconectar o sistema de drenagem fechado;  
✓ Realizar troca da sonda na vigência de sinais inflamatórios, sangramento peri-

uretral, contaminação do coletor, presença de grumos no coletor, dor ou ardência na 
uretra.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de sangramento intenso ou dificuldade no momento da passagem da sonda de 
alívio comunicar de imediato ao médico plantonista.  

APROVAÇÃO  
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº25 
2021/05  

 

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA (MASCULINO)   

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

  
OBJETIVO  

É um procedimento invasivo que consiste na introdução de uma 
sonda ou cateter através da uretra na bexiga para remoção da urina. 
A sondagem vesical pode ser de alívio, quando há a retirada da 
sonda após o esvaziamento vesical; ou de demora quando há o a 
necessidade de permanência da mesma.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

01 Pacote de Cateterismo Vesical de demora; 01 Ampola com água 
destilada; 01 Seringa de 10 ou 20ml; 01 Sonda vesical de demora 
nº 14 (pode ser ainda 16 ou 18); 01 Par de luva estéril; 01 Par de 
luvas de procedimento;01 Sistema fechado para diurese; 01 gel de 
xilocaína; 01 frasco de PVPI tópico (Em pacientes alérgicos a iodo, 
utilizar clorexidina aquosa a 0,2%); Esparadrapo ou micropore; 01 
saco para lixo.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Explicar o procedimento ao cliente, reunir o material e levá-lo 
próximo ao cliente;  

2. Proporcionar privacidade ao cliente;  
3. Lavar as mãos;  
4. Colocar máscara cirúrgica descartável;  
5. Calçar luvas de procedimento;  
6. Colocar o cliente em decúbito dorsal;  
7. Realizar higiene íntima caso não tenha sido realizada 

previamente;  
8. Abrir o pacote do cateterismo vesical expondo o material estéril;  
9. Colocar a solução antisséptica na cuba redonda;  
10. Abrir o pacote da sonda e colocá-la sobre o campo estéril;  
11. Colocar o antisséptico na cuba redonda;  
12. Calçar as luvas estéreis;  
13. Lubrificar a sonda vesical com xilocaína gel;  
14. Pegar uma gaze embebida em solução antisséptica com pinça;  
15. Fazer a antissepsia da região púbica, no sentido transversal, 

com movimento único e firme;  
16. Fazer antissepsia do corpo do pênis, no sentido longitudinal, de 

cima para baixo, sempre utilizando uma gaze para cada 
movimento;  

17. Fazer antissepsia da glande tracionando o prepúcio para baixo 
com movimentos circulares, começando a partir do meato 
urinário  

18. Fazer antissepsia do meato uretral com PVPI;  
19. Desprezar a gaze;  
20. Colocar o campo fenestrado;  
21. Colocar a sonda vesical, uma seringa de 20ml e a agulha no 

campo  
estéril;  

22. Testar com a seringa com ar, o cuff da sonda vesical 
verificando se o balão está íntegro;  

23. Preparar o sistema fechado para diurese (bolsa coletora) 
conectando-a à sonda vesical;  

24. Lubrificar a sonda com xilocaína gel;  
25. Introduzir a sonda vesical;  
26. Encher o balão com água destilada de acordo com o 

quantitativo dado na sonda Foley;  
27. Retirar o campo fenestrado;  
28. Retirar as luvas;  
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 29. Posicionar o sistema fechado (bolsa coletora) na parte lateral da 
cama, abaixo do nível do paciente;  

30. Fixar a sonda com esparadrapo ou micropore;  
31. Retirar as luvas e reunir o material utilizado;  
32. Colocar o resíduo (lixo) no saco plástico (desprezar no 

expurgo);  
33. Lavar as mãos;  
34. Observar o aspecto da diurese e anotar no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Como todo procedimento invasivo, deve-se observar algumas regras para a diminuição do 

risco de infecção do trato urinário, tais como:  

✓ Nunca elevar a bolsa coletora acima do nível vesical;  
✓ Fazer a limpeza completa 2 (duas) vezes ao dia ao redor do meato uretral;  
✓ Nunca desconectar o sistema de drenagem fechado;  
✓ Realizar troca da sonda na vigência de sinais inflamatórios, sangramento peri-uretral 

, contaminação do coletor, presença de grumos no coletor, dor ou ardência na 
uretra.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de sangramento intenso ou dificuldade no momento da passagem da sonda de alívio 
comunicar de imediato ao médico plantonista.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº26 
2021/05 

 

IRRIGAÇÃO VESICAL 

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

OBJETIVO  Remover sedimentos, coágulos, urina em decomposição ou fins 
terapêuticos.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Sonda de Foley 3 vias, Coletor fechado Pacote cateterismo estéril, 
Seringa 20ml, água destilada, agulha para aspiração (40x12), 
Equipo de soro SF a 0,9%, Solução anti-séptica, lixeira para 
descarte de material biológico, Gaze, Xilocaína geleia e Luva estéril.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

   

 Higienizar as mãos;   

 Preparar o material necessário e levar até o paciente;   

 Orientar o paciente quanto ao procedimento que será realizado;   

 Passar sonda vesical-Foley 3 vias   

 Conectar o equipo de soro ao SF 0,9% e a outra extremidade à 

sonda vesical de três vias para iniciar a irrigação;   

 Deixar infundir o soro em gotejamento rápido, trocando o frasco 

antes do término;   

 Esvaziar a bolsa coletora sempre que a mesma estiver cheia, do 

contrário, o paciente poderá ter muita cólica, náuseas e/ou vômitos;   

 Realizar o balanço de volume infundido e drenado;   

 Deixar o ambiente sempre limpo e organizado;   

 Higienizar as mãos;   

 Proceder às anotações no prontuário sobre o procedimento e suas 

possíveis intercorrências.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

As amostras de urina para cultura deverão ser coletadas em recipientes graduados 
esterilizados. Não receber o recipiente de coleta, caso não esteja devidamente 
acondicionado.   

RESULTADOS ESPERADOS  

Realizar irrigação vesical contínua para lavagem da mucosa que reveste a bexiga.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

O material introduzido por essa via será eliminado juntamente com a urina.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº27 
2021/05  

 

COLETA DE AMOSTRA DE URINA   

SETOR   ESTABILIZAÇÃO –ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Coletar amostra de urina para análise laboratorial.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Agulha de fino calibre (25x70), coletor de urina, algodão e álcool a 
70%.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

 Verificar os pedidos de exame de urina;  

 Determinar o método de coleta;   

 Orientar o cliente quanto ao exame e ao modo de coleta;   

 Providenciar os materiais para a coleta;   

 Paramentar-se com os EPI;  

 Identificar os frascos antes da coleta;  

 Os volumes das amostras de urina a serem coletados serão: 10 

mL para a urina tipo 1; 2 mL para urocultura e 10 mL para urocultura 
e urina tipo 1, juntas;  

 O período da coleta de amostra de urina será determinado de 
acordo com o tipo de exame solicitado. Para a realização de 
urocultura, preferencialmente, colher o jato médio da primeira 
micção do dia, mas, se não for possível, respeitar o tempo mínimo 
de 4 horas de retenção urinária, para clientes não cateterizados;   

 A coleta de amostra de urina deverá ser por meio de dispositivo 
próprio em cateter vesical de demora, se for o caso, após a 
desinfecção do local com álcool 70%. Utilizar agulha de fino calibre 
para a aspiração. Não desconectar o sistema fechado de 
cateterismo vesical de demora para a coleta de amostra de urina;   
  

  
Figura 1 – Dispositivo para coleta de urina em coletor fechado  

  

 Acondicionar a amostra dentro de recipiente já identificado e 

depois em invólucro plástico e colocar dentro de um recipiente 
rígido, térmico e com tampa;   

 A amostra de urina deverá ser encaminhada ao laboratório, 

imediatamente após a coleta. Não deverá ultrapassar trinta minutos.  

MANUSEIO DO MATERIAL  
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As amostras de urina para cultura deverão ser coletadas em recipientes graduados 
esterilizados. Não receber o recipiente de coleta, caso não esteja devidamente 
acondicionado.   

RESULTADOS ESPERADOS  

Padronizar os procedimentos para a coleta de amostra de urina, de modo a prevenir eventos 
adversos e garantir a qualidade e a segurança na assistência de enfermagem.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de falhas dos equipamentos e/ou materiais providencie a troca dos mesmos, 
imediatamente.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº28 
2021/05  

 

SONDAGEM NASOENTERAL  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Obter via de acesso para a administração da nutrição com a sonda 
em posição pré-pilórica (gástrica) em pacientes com importante 
dificuldade de deglutição ou com desnutrição grave.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja, biombo, luvas de procedimento, papel-toalha, sonda 
enteral n o 6 a10 (pediátrico) ou n o 8 a12 (adulto) acompanhada de 
fio-guia, água ou lubrificante hidrossolúvel, seringa de 20 mℓ, 
estetoscópio, adesivo hipoalergênico, copo com água e canudo, 
abaixador de língua, máscara descartável e óculos de proteção.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

  

1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado.  

2. Higienize as mãos ereúna o material em uma bandeja e leve ao 
quarto.  

3. Confira o nome do paciente e o procedimento a ser realizado, 

verificando a pulseira de identificação e a prescrição médica.  

4. Explique o procedimento ao paciente e promova a privacidade 

do paciente, coloque um biombo quando houver necessidade.  

5. Coloque o paciente na posição sentada ou eleve a cabeceira da 
cama.  

6. Coloque uma toalha ou papel-toalha no tórax do paciente, 

higienize as mãos e calce as luvas de procedimento.   

7. Solicite ao paciente que faça a higiene das narinas com 

compressas de gaze (ou faça a higiene nele, se necessário).  

8. Pergunte ao paciente sobre problemas nas narinas que 

provoquem dor ou obstrução.  

9. Examine as narinas para detectar possíveis anormalidades e 

pergunte ao paciente se há preferência de narina (direita ou 

esquerda) para a colocação da sonda.  

10. Verifique a orofaringe utilizando o afastador de língua, se o 

paciente usar prótese dentária móvel, solicite a remoção.  

11. Retire da embalagem a sonda enteral acompanhada por um fio-

guia, meça a extensão da sonda que será introduzida na narina 

do paciente, iniciando pela ponta do nariz ao lóbulo da orelha e, 

deste ponto, continue até ao apêndice xifoide.  

12. Marque esse ponto com adesivo ou caneta, coloque a máscara 

descartável e os óculos de proteção.  

13. Retire o fio-guia; injete água na sonda para facilitar a saída dele 

(se a sonda não for pré- lubrificada).   

14. Reintroduza o fio-guia na sonda, aplique o gel lubrificante 

anestésico na extremidade da sonda com compressa de gaze 

(ou vaselina líquida).  

15. Solicite ao paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no 

tórax e fazer movimentos de deglutição (ofereça pequenos goles 

de água), introduza suavemente a sonda na narina escolhida até 

atingir a epiglote.  

16. Coordene a passagem da sonda com os movimentos de 
deglutição até esse ponto, retorne a cabeça para a posição ereta.  
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 17. Continue introduzindo delicadamente a sonda até o ponto 

calculado (marca). Conecte uma seringa de 20 mℓ na sonda e 

aspire delicadamente o conteúdo gástrico.   

18. Se não tiver, retorne a injetar 30 mℓ de ar para lavar a sonda, 

aspire o conteúdo gástrico.  

19. Coloque o estetoscópio no quadrante superior esquerdo do 

abdome e injete 20 mℓ de ar pela sonda.   

20. Ausculte simultaneamente o ruído produzido pela entrada de ar 

e retire o fio-guia delicadamente, tracionando-o com firmeza e 

segurando a sonda para evitar que se desloque.  

21. Remova as luvas e fixe sonda de modo a evitar pressão na 
narina.   

22. Utilize adesivo hipoalergênico e deixe o paciente em uma posição 

confortável.   

23. Retire a máscara e os óculos, recolha o material e deixe o 

ambiente em ordem.   

24. Descarte os resíduos na lixeira para lixo infectante e proceda à 

desinfecção da bandeja com álcool a 70%.  

25. Higienize as mãos e encaminhe o paciente para controle 

radiológico a fim de verificar o posicionamento da ponta da 

sonda.   

26. Aguarde a confirmação do médico para iniciar a dieta.  

27. Cheque o procedimento na prescrição médica e faça as 
anotações de enfermagem contendo: horário de início e término, 
registro dos testes para localização da ponta da sonda, 
intercorrências e encaminhamento do paciente para o serviço de 
radiologia. Assine e carimbe suas anotações.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Em caso de diversas tentativas, comunicar ao médico plantonista sobre o ocorrido.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Promover uma via de alimentação e administração de medicamentos pérvia.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de obstrução, comunicar ao médico plantonista e realizar a troca da sonda 
nasoenteral.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº29 
2021/05 

 

LAVAGEM GÁSTRICA 

SETOR  ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Realizar a limpeza do estômago nos casos de ingestão de 
substância tóxicas ou irritantes.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Luvas de procedimento; sonda nasogástrica; Seringa de 20 ml;  
Estetoscópio; Micropore; Gaze; Xilocaína gel; Frasco para 
drenagem do conteúdo gástrico; Soro fisiológico.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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ENFERMEIRO  

  

1. Higienizar as mãos;  
2. Preparar material e ambiente;  
3. Paramentar-se adequadamente;  
4. Explicar para o paciente o procedimento;  
5. Colocar o cliente em posição de semi-Fowler;  
6. Realizar a inserção de sonda nasogástrica;  
7. Preparar e administrar a solução conforme prescrito;  
8. Deixar a sonda fechada por tempo determinado ou iniciar 

drenagem, conforme a indicação;  
9. Manter a sonda nasogástrica ou retirá-la conforme necessidade;  
10. Organizar os materiais e encaminhá-los ao destino adequado.    
11. Higienizar as mãos;  
12. Registrar a quantidade e características do conteúdo drenado.  
Obs: No caso da lavagem com carvão ativado, as doses 
tradicionalmente recomendadas, de acordo com a idade, são: < 1 
ano, 1 g/kg; 1-12 anos, 2550 g; adolescentes e adultos, 25-100 g, 
não sendo indicada a associação com laxantes. Como o carvão é 
apresentado em pó, recomenda-se a diluição em água em uma 
solução na concentração de 10-20%.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

Facilitar a inserção da sonda e evitar broncoaspiração.  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Remoção do princípio ativo de drogas em casos de intoxicações exógenas.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em casos de falhas dos equipamentos e/ou materiais providencie a troca dos mesmos, 
imediatamente.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de 
Jesus Serra Weber 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº30 
2021/05 

PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA  
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SETOR  ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Instalar cateter em trajeto venoso periférico para manutenção de 
uma via de acesso para infusão de soluções ou administração de 
medicamentos (contínua ou intermitente).  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja, garrote, álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%, bolas 
de algodão, cateter intravenoso periférico sobre agulha apropriado 
para o procedimento, fita adesiva hipoalergênica ou filme 
transparente, luvas de procedimento, dispositivo a ser conectado ao 
cateter venoso – de acordo com o objetivo da punção (torneira de 
três vias, tubo extensor, tubo em “Y”), material para 
permeabilização do cateter.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na 

prescrição médica/enfermagem.  

2. Higienize as mãos.  

3. Prepare o material necessário para o procedimento em uma 

bandeja e leve o material ao leito do paciente.  

4. Explique o procedimento ao paciente.  

5. Higienize as mãos e escolha o local de acesso venoso e verifique 

as condições das veias.  

6. Calce as luvas de procedimento e mantenha o algodão embebido 

em álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 0,5% ao alcance das 

mãos.  

7. Garroteie o local a ser puncionado (em adultos: a 

aproximadamente 5 a 10 cm do local da punção venosa), para 

propiciar a visualização da veia.  

8. Solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel, localize o 

acesso venoso e faça a antissepsia da pele, no local da punção, 

utilizando algodão com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 

0,5%.  

9. Tracione a pele para baixo, com o polegar abaixo do local a ser 

puncionado.  

10. Introduza o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para 

cima, em um ângulo aproximado de 30 a 45° e, após o refluxo de 

sangue no canhão, mantenha o mandril imóvel, introduza o 

cateter na veia e, em seguida, remova o mandril.  

11. Retire o garrote e conecte o dispositivo selecionado previamente 

preenchido com solução fisiológica. Injete a solução fisiológica 

lentamente (permeabilize o acesso venoso).  

12. Observe se há sinais de infiltração no local da punção, além de 

queixas de dor ou desconforto do paciente; se houver, retire o 

cateter imediatamente.  

13. Fixe o dispositivo com fita adesiva microporosa ou filme 

transparente.Retire as luvas de procedimento.  

14. Higienize as mãos.   

15. Coloque a data e o horário da punção e oriente o paciente sobre 

os cuidados para a manutenção do cateter, deixe o paciente 

confortável.  

16. Recolha o material do leito, mantendo a unidade organizada.  
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 17. Descarte agulhas e perfurantes no recipiente de 

perfurocortantes e o restante em lixo adequado.  

18. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e 

passe álcool a 70%.  

19. Higienize as mãos.  

20. Cheque e anote o procedimento realizado em impresso próprio.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

Para a escolha da veia, considere o estado das veias, o tipo de solução a ser infundida e o 
tempo de infusão. Prefira veias calibrosas na administração de medicamentos irritantes ou 
muito viscosos, a fim de diminuir o trauma do vaso e facilitar o fluxo. Se possível, escolha o 
membro superior não dominante para que o paciente possa movimentar-se mais livremente. 
Evite usar veias antecubitais, pela limitação de movimentos do paciente, a menos que se 
utilizem dispositivos venosos flexíveis.  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Promover uma via de acesso para administração de medicamentos 
intravenoso/endovenosos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de sinais flogísticos em área perilesional ou inserção de cateter retirar 
imediatamente o dispositivo e comunicar ao médico plantonista, como também em 
anotação de enfermagem.  

APROVAÇÃO 

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 
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Serra Weber 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº31 
2021/05  

 

PUNÇÃO VENOSA EM JUGULAR EXTERNA  

SETOR  ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Instalar cateter em veia jugular externa para manutenção de uma via 
de acesso venoso para infusão contínua de soluções e 
medicamentos, ou para manutenção de uma via de acesso venoso 
para a administração intermitente de medicamentos.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Bandeja, álcool a 70%, bolas de algodão ou gazes, cateter venoso 
apropriado (Jelco), esparadrapo ou fita adesiva hipoalergênica e 
luvas de procedimento. Conforme a indicação da punção, 
acrescentar o dispositivo a ser conectado ao cateter venoso (torneira 
de três vias, tubo extensor, tubo em “Y”), o equipo do sistema de 
infusão e o frasco da solução ou seringa com solução para 
permeabilização do cateter.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na 

prescrição médica/enfermagem.  

2. Reúna o material em uma bandeja e leve-a ao leito do paciente e 

explique o procedimento ao paciente.   

3. Higienize as mãos.  

4. Calce as luvas de procedimento, posicione-se na cabeceira do 

leito do paciente, posicione o paciente em decúbito zero ou até 

15° e com hiperextensão lateral da cabeça (expondo o lado a ser 

puncionado).  

5. Mantenha o algodão embebido em álcool a 70% ao alcance das 
mãos.   

6. Localize o vaso a ser puncionado por meio de visualização e 

palpação (pela proximidade entre a artéria carótida e a veia 

jugular interna.  

7. Avalie de modo preciso para evitar uma punção acidental; na 

dúvida, peça auxílio a outro enfermeiro ou médico, ou interrompa 

a punção).   

8. Faça a antissepsia da pele, no local e ao redor da punção, 

utilizando o algodão com álcool, tracione a pele para baixo, com 

o polegar abaixo do local a ser puncionado no sentido distal para 

proximal.   

9. Introduza o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para 

cima, em um ângulo aproximado de 10°, e mantenha esse 

ângulo, ou um ângulo menor, à medida que introduz o cateter.   

10. Uma vez perfurada a pele, direcione e introduza o cateter na veia 

com o auxílio do mandril e, após introdução total, remova o 

mandril.  

11. Observe o refluxo sanguíneo no canhão do jelco.  

12. Conecte o tubo extensor com o medicamento ou permeabilize 

com a solução de manutenção do cateter.  

13. Observe se há sinais de infiltração, extravasamento ou 

hematoma no local da punção, além de queixas de dor ou 

desconforto anormal do paciente (se houver, retire o cateter 

imediatamente).  

14. Fixe o dispositivo com esparadrapo ou adesivo hipoalergênico e 

retire as luvas de procedimento.  

15. Higienize as mãos e anote a data e a hora de punção no curativo.  

16. Oriente o paciente e o acompanhante sobre os cuidados para a 
manutenção do cateter, deixe o paciente confortável.  
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 17. Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada, 

descarte agulhas em caixa de perfurocortante e o restante em 

lixo adequado.  

18. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e 

passe álcool a 70%.  

19. Higienize as mãos  

20. Cheque e anote o procedimento realizado em impresso próprio. 
Assine e carimbe suas anotações.  

MANUSEIO DO MATERIAL  

A escolha do acesso venoso em jugular externa deve ser feita em consonância com o médico 
responsável pelo atendimento do paciente.  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Promover uma via de acesso para administração de medicamentos 
intravenoso/endovenosos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Em caso de sinais flogísticos em área perilesional ou inserção de cateter retirar 
imediatamente o dispositivo e comunicar ao médico plantonista, como também em 
anotação de enfermagem.  

APROVAÇÃO 

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº32 
2021/05  

 

CURATIVO DE CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – 
ENFERMARIAS 

 

OBJETIVO  É o procedimento asséptico realizado no local de inserção do cateter 
venoso central.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

01 Pacote de curativo estéril (caso tenha na instituição); 02 Pacotes 
de gazes estéril; Esparadrapo comum, micropore ou filme 
transparente semipermeável; 01 frasco de Soro Fisiológico a 0,9%; 
Luvas de procedimento; 01 par de Luva estéril; Saco plástico para 
resíduos infectantes.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Lavar as mãos;  
2. Reunir o material e levá-lo próximo ao leito do paciente;  
3. Explicar ao paciente o que será feito;  
4. Colocar o paciente em posição adequada, expondo apenas a 

área a ser tratada;  
5. Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;  
6. Colocar gazes em quantidade suficiente sobre campo estéril;  
7. Umedecer o curativo anterior com SF 0,9% para facilitar a 

retirada;  
8. Remover o curativo anterior com luva de procedimento, 

desprezandoo no saco plástico branco para resíduos 
infectantes e a pinça na borda do campo;  

9. Limpar a região ao redor do ponto de inserção com SF 0,9%;  
10. Secar a região do ponto de inserção e a seguir ao redor do 

mesmo, utilizando uma gaze para cada local;  
11. Aplicar a solução antisséptica no ponto de inserção em direção 

ao cateter e posteriormente na região ao redor do ponto de 
inserção;  

12. Colocar uma gaze ao redor do local de inserção do cateter e 
fixá-la com esparadrapo/micropore® ou ocluir com curativo 
transparente semipermeável;  

13. Retirar as luvas;  
14. Colocar o resíduo (lixo) no saco plástico (desprezar no 

expurgo);  
15. Observar as reações do cliente;  
16. Lavar as mãos;  
17. Registrar o procedimento anotando o aspecto no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

• Colocar o nome, data e horário sobre o curativo;  
• Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem;  
• Lavar as mãos;  
• Registrar na evolução de enfermagem.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Avaliar sempre a possibilidade de sinais flogísticos em inserção do CVC e aréa perilesional, 
nesses casos comunicar de imediato ao médico plantonista para possível troca do cateter.  
  

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº33 
2021/05  

CURATIVO DE RETIRADA DO CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)  



 

235  

 
SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  É o procedimento realizado para a retirada do cateter venoso 
central.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

01 Pacote de curativo estéril; Esparadrapo; 01 par de Luva 
estéril; 01 de Lâmina de Bisturi; Soro Fisiológico a 0,9%; PVPI 
Tópico; Saco plástico para resíduos infectantes.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Lavar as mãos;  
2. Reunir o material e encaminhá-lo a unidade;  
3. Explicar o procedimento ao paciente;  
4. Pinçar as vias de infusão para evitar axtravasamento de 

líquidos;  
5. Umedecer o curativo;  
6. Realizar a anti-sepsia do local de inserção do cateter;  
7. Soltar a fixação dos pontos cirúrgicos com lâmina de bisturi;  
8. Retirar o cateter venoso central;  
9. Fechar rapidamente o orifício de inserção do cateter com 

curativo oclusivo devido ao risco de embolia;  
10. Manter o curativo adesivo durante 24 horas após a retirada;  
11. Retirar as luvas;  
12. Colocar o resíduo (lixo) no saco plástico (desprezar no 

expurgo);  
13. Observar as reações do cliente;  
14. Lavar as mãos;  
15. Registrar o procedimento anotando o aspecto no prontuário.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

 Retirar o cateter nas situações: apresentar-se obstruído, com presença de sinais 

flogísticos, secreção purulenta ou de acordo com o médico assistente/plantonista de 
acordo com a prescrição médica.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Avaliar sempre a possibilidade de sinais flogísticos em inserção do CVC e aréa perilesional, 
nesses casos comunicar de imediato ao médico plantonista para possível troca do cateter.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 
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 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

Validade:05.05.2022 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº34 
2021/05  

 

GLICEMIA CAPILAR PERIFÉRICA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  É a dosagem da glicose no sangue capilar.  

✓ Normal - glicemia de jejum entre 70 mg/dl e 99mg/dl e 
inferior a 140mg/dl 2 horas após alimentação (ou após 
sobrecarga de glicose).  

✓ Hipoglicemia - inferior a 70mg/dl;  
✓ Hiperglicemia - superior a 200 mg/dl.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Fita-teste para glicemia; Lanceta ou agulha (13x4, 5), e na 
inexistência desta usar agulha 25x7; Algodão seco e embebido com 
álcool a 70%.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Informar ao paciente sobre o procedimento a ser realizado;  
2. Selecionar o local da punção: polpas dos dedos (mãos e pés) 

ou lóbulos das orelhas, realizando sempre rodízio do local de 
punção;  

3. Realizar antissepsia com álcool a 70%.  
4. Pressionar e puncionar com agulha ou lanceta;  
5. Fazer com que a área reagente da fita-teste entre em contato 

com o sangue;  
6. Secar o local da punção, certificando-se da interrupção do 

sangramento;  
7. Aguardar o tempo de leitura da fita-teste;  
8. Registrar o resultado na folha de controle dos sinais vitais;  
9. Comunicar alterações dos valores a enfermeira ou médico.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade:05.05.2022 

  

  

  

  

  
 
 
 
 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº35 
2021/05 



 

238  

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  

 
SETOR   ESTABILIZAÇÃO –ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Procedimento utilizado para reduzir infecção cruzada. Deve ser 
realizado por todos os profissionais da área hospitalar envolvidos 
diretamente ou indiretamente ao paciente.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Água e sabão líquido; Papel toalha; Pia com torneira.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  



 

239  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Abrir a torneira e molhar as mãos evitando-se encostar-se na pia;  
2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão para 

cobrir todas as superfícies das mãos;  
3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;  
4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa;  
5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;  
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem e 
vice-versa;  

7. Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão 
direita, utilizando-se movimento circular e vice-versa;  

8. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a 
palma da mão esquerda, fechada em concha, fazendo 
movimento circular e viceversa;  

9. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão 
direita, utilizando movimento circular e vice-versa;  

10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão, no sentido 
dos dedos para os punhos. Evitar contato das mãos ensaboadas 
com a torneira;  

11. Secar as mãos com papel toalha descartável iniciando pelas 
mãos.  

             
  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Antes de iniciar a lavagem das mãos, é necessário retirar joias (anéis, pulseiras, relógio), 
pois sob tais objetos podem acumular-se microrganismos.  
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RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade:05.05.2022 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº36 
2021/05  

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM GEL ALCOÓLICO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Reduzir a carga microbiana das mãos, quando não houver 
sujidades.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Gel alcoólico a 70% ou solução alcoólica a 70% com 1 a 3% de 
glicerina.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

  

1. Retire os adornos (anéis, aliança, pulseiras, relógio etc.)   

2. Faça a higienização das mãos com gel alcoólico, por 20 a 30 s, 

executando os seguintes passos:   

3. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de produto para 

cobrir toda a superfície das mãos (seguir a quantidade 

recomendada pelo fabricante).  

4. Friccione as palmas das mãos entre si, friccione a palma da mão 

direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, 

e vice-versa.  

5. Friccione a palma das mãos entre si, com os dedos entrelaçados, 

friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 

oposta em movimento de vai e vem (e vice-versa), segurando os 

dedos.  

6. Friccione o polegar direito com o auxílio da palma da mão 
esquerda (e vice-versa), realizando movimento circular, friccione 
as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma 
da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular, 
e vice-versa, friccione os punhos com movimentos circulares e 
friccione as mãos até secar (não utilize papel-toalha).  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Não se aplica a este item.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

Validade:05.05.2022  
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL POP – Nº37 
2021/05 

 

MONITORIZAÇÃO CARDÍACA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

OBJETIVO  É o emprego do aparelho (monitor) através do qual se visualiza o 
potencial elétrico gerado pelo coração, que são captados através de 
eletrodos posicionados no tórax do paciente.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Monitor de ECG; Cabo de monitorização; Eletrodos.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

  

  

  

  

EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Lavar as mãos;  
2. Identificar–se;  
3. Orientar o cliente quanto ao procedimento;  
4. Ligar o monitor;  
5. Verificar o número de conectores;  
6. Realizar a limpeza da pele para aplicação dos eletrodos;  
7. Colocar os eletrodos no local indicado: O eletrodo RA (Braço 

Direito) é colocado na fossa infraclavicular direita medial à 
borda do músculo deltóide: o LA (Braço Esquerdo) na fossa 
infraclavicular esquerda, o eletrodo LL (Perna Esquerda) na 
fossa ilíaca esquerda e o RL (Perna Direita) pode ser colocado 
em qualquer lugar, mas é geralmente colocado na fossa ilíaca 
direita para a simetria, sendo que o quinto eletrodo pode ser 
colocado no peito em qualquer padrão, V1 é selecionada por 
causa de seu valor no monitoramento de arritmia. Para evitar o 
movimento excessivo nos fios de chumbo ligado a 04 pontos de 
gravação nos membros, foi padronizado esse deslocamento 
dos eletrodos;  

8. Conectar os eletrodos ao cabo de monitorização;  
9. Ligar os alarmes e ajustar os parâmetros de acordo com as 

condições clínicas do paciente;  
10. Lavar as mãos.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  
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Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade:05.05.2022 

  

  

  
 
 
 
 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº38 
2021/05  

 

MONITORIZAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS  

OBJETIVO  É a mensuração da saturação de oxigênio, que é um indicador do 
percentual de hemoglobina que se encontra saturada pelo oxigênio 
no momento da verificação. É realizada através de um sensor que 
contém duas luzes (uma vermelha e uma infravermelha) e um 
fotodetector, que pode ser instalado no dedo da mão ou do pé, 
lóbulo da orelha ou nariz.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Sensor para oximetria; Cabo intermediário; Monitor ou visor.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

1. Identificar-se;  
2. Orientar o cliente quanto ao procedimento;  
3. Ligar o monitor;  
4. Escolher e preparar a região em que será colocado o sensor;  
5. Remover esmalte das unhas dos dedos do paciente;  
6. Selecionar os limites do alarme da saturação de oxigênio 

(STO2);  
7. Manter alarmes acionados e em limites adequados;  
8. Controlar o sinal do monitor, pela verificação da onda gerada ao 

monitor, da correlação entre frequência registrada e os 
batimentos de pulso do paciente;  

9. Manter vigilância da área na qual o sensor foi colocado;  
10. Realizar alternância do local do posicionamento do sensor no 

paciente a cada 03 horas;  
11. Interpretar os dados obtidos.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

Não se aplica a este item.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber  

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade:05.05.22 
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº39 
2021/05  

 

REALIZAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  É um exame utilizado para avaliar os efeitos de uma doença ou 
lesão sobre a função cardíaca, avaliar a função do marca-passo, 
avaliar a resposta a medicações (antiarrítmicos) e obter um registro 
basal antes de um procedimento médico.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Eletrocardiógrafo; Gel hidrossolúvel; Álcool a 70%; Algodão seco; 
Eletrodos; Aparelho de tricotomia descartável ou tesoura para 
aparar os pêlos; Pacote de gaze.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  
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EQUIPE  

DE ENFERMAGEM  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

1. Explicar o procedimento ao paciente;  
2. Posicionar em decúbito dorsal e solicitar que permaneça 

relaxado;  
3. Assegurar a privacidade do paciente com a colocação de 

biombos;  
4. Limpar a pele do paciente com álcool a 70%, desengordurando 

o local de contato com os eletrodos;  
5. Certificar que não há contato com o paciente com partes 

metálicas do  
leito;  

6. Verificar se o cabo dos eletrodos e o fio terra estão 
devidamente conectados;  

7. Conectar os eletrodos da seguinte forma:  
BRAÇO DIREITO – FIO VERMELHO  
BRAÇO ESQUERDO – FIO AMARELO  
PERNA DIREITO – FIO PRETO  
PERNA ESQUERDA – FIO VERDE  

8. Fixar as placas na face interna do braço ou antebraço e face 
lateral interna das pernas evitando proeminências ósseas e/ou 
coxas em caso de membros amputados. Com estas conexões 
dos eletrodos, são determinados no traçado as derivações 
periféricas: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF;  

9. Conectar os eletrodos para realização das derivações 
precordiais.  
Atentar para posicionamento adequado:  
V1 – 4º espaço intercostal, no bordo direito do esterno  
V2 – 4º espaço intercostal, no bordo esquerdo do esterno  
V3 – situado entre V2 e V4  
V4 – interseção da linha hemiclavicular esquerda e 5º espaço 
intercostal  
V5 – 5º espaço intercostal esquerdo na linha axilar anterior  
V6 - 5º espaço intercostal esquerdo na linha axilar média  
Após colocação dos eletrodos ligar o aparelho e iniciar o 
registro no eletrocardiógrafo;  

10. Avaliar se o registro no eletrocardiógrafo é compatível com o 
esperado para um traçado eletrocardiográfico;  

11. Após término do ECG identificar na fita o nome do paciente, 
idade, data, enfermaria, leito e hora da realização do exame;  

12. Desligar o aparelho da parede e do fio terra;  
13. Retirar os eletrodos e remover os resíduos da pasta do tórax e 

membros superiores e inferiores;  
14. Acomodar o paciente no leito;  
15. Organizar os fios e o carro de ECG;  
16. Registrar no prontuário do paciente.  
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MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

• Se o paciente tiver muito pelo fazer tricotomia;  
• Só usar o gel quando houver em pouca quantidade nos eletrodos.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Proporcionar uma assistência de qualidade evitando maiores transtornos.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber  

 Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

 

Validade:05.05.2022  
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UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº40 
2021/05  

 

PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Evitar o surgimento de úlceras por pressão em pacientes com 
dificuldade de movimentação.  

MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Colchão de ar.  

EXECULTANTES  PROCESSOS  

   

EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

  

1. Identificar o grau de risco para desenvolvimento de lesão por 

pressão e definir o uso de colchão tipo ar.  

2. Comunicar ao paciente e/ou acompanhante.  

3. Colocar o colchão e forrá-lo.  

4. Dispor o paciente de forma confortável no leito.  

5. Mudar o paciente de posição conforme necessidade real 

seguindo as intervenções de enfermagem.  

6. Realizar massagem de conforto e hidratação da pele.  

7. Fazer registros necessários.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  
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Realizar diariamente e rigorosamente a mudança de decúbito a cada 2 horas e a 
hidratação da pele.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Evitar o surgimento de Lesões de Pele.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração: 05.05.2021 

 Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

Validade:05.05.2022 

  

  

  

  

  

 

  
 
 

 

UNIDADE DE RETAGUARDA COVID SANTA ISABEL 
 

POP – Nº41 
2021/05 

 

 

CURATIVO DE FERIDA ABERTA  

SETOR   ESTABILIZAÇÃO – ENFERMARIAS 

OBJETIVO  Proporcionar o ambiente ideal para a reparação tecidual.  
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MATERIAIS  
NESCESSÁRIOS  

Carro de curativo, bandeja, kit de curativo, luva estéril, luvas de 
procedimento, pacotes de gaze estéril, cobertura prescrita (p. ex., 
papaína, carvão ativado, etc.), solução fisiológica (SF) morna 
(volume de acordo com o tamanho da ferida), agulha 40 × 12, saco 
plástico para lixo, EPI de acordo com a complexidade da lesão 
(avental descartável, máscara cirúrgica, gorro e óculos de proteção), 
material para fixação (atadura de crepe, adesivo hipoalergênico).  

EXECULTANTES  PROCESSOS  



 

252  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

EQUIPE DE  
ENFERMAGEM  

  

  

1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na 

prescrição médica/enfermagem.  

2. Higienize as mãos e reúna os materiais na bandeja, coloque no 

carro de curativo e leve no leito do paciente.  

3. Explique o procedimento ao paciente se consciente, promova a 

privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a 

porta.  

4. Posicione o paciente de acordo com o local da ferida.  

5. Realize novamente a higienização das mãos, abra todos os 

materiais necessários e coloque em campo estéril.  

6. Perfure a solução fisiológica com agulha para irrigar a lesão, 

utilize os equipamentos de proteção individual de acordo com a 

lesão e retire o curativo anterior, delicadamente, com luva de 

procedimento ou pinça, observando o aspecto do curativo 

anterior.   

7. Descarte o curativo anterior e todo o material utilizado durante o 

procedimento em saco plástico. Descarte a luva de 

procedimentos utilizada na remoção do curativo anterior e realize 

a higienize as mãos.  

8. Calce a luva estéril ou de procedimento (se utilizar pinças), limpe 

a pele ao redor da ferida com gaze embebida em solução 

fisiológica (se infectada, utilize posteriormente clorexidina e 

remova com SF), limpe a ferida, de acordo com a presença dos 

tecidos.  

9. Tecido de granulação: irrigue a lesão com solução fisiológica 

morna, em toda a sua extensão.  

10. Tecido desvitalizado: irrigue a lesão ou limpe com gaze estéril 

embebida em solução fisiológica morna exercendo suave 

pressão para remover tecidos inviáveis.  

11. Se houver infecção: irrigue a lesão ou limpe a ferida com gaze 

estéril embebida em solução fisiológica (e antisséptico, se houver 

indicação).  

12. Posteriormente, remova todo o antisséptico com solução 

fisiológica, seque a pele ao redor da ferida e coloque a cobertura 

primária prescrita sobre a lesão (preencha a cavidade, se 

houver), coloque gazes sobre o curativo primário (se exsudativa, 

utilize chumaço ou compressa). Fixe o curativo com adesivo 

hipoalergênico ou enfaixe com atadura.  
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13. Retire os EPI e higienize as mãos. Anote data e período em que 
o procedimento foi realizado, deixe o paciente em posição 
confortável.  
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 14. Recolha o material do leito, mantendo a unidade organizada e 

despreze o saco plástico com resíduos na lixeira para lixo 

infectante, o material perfurocortante na caixa apropriada e 

acondicione o material permanente em local apropriado até o 

encaminhamento à Central de Desinfecção e Esterilização.  

15. Faça a desinfecção da mesa auxiliar ou do carro de curativo com 

álcool a 70%, lave a bandeja com água e sabão, seque com 

papel-toalha e passe álcool a 70%.  

16. Higienize as mãos.  

17. Cheque a prescrição de enfermagem e anote o procedimento 
realizado descrevendo o aspecto da pele ao redor e leito da 
ferida (coloração, exsudato etc.) em impresso próprio.  

MANUSEIO DO MATERIAL/RECOMENDAÇÕES  

O profissional que realizará o curativo deve ser definido entre a equipe médica ou de 
enfermagem, considerando a complexidade da ferida; se realizado por profissional de nível 
médio, o procedimento deverá ser supervisionado pelo enfermeiro. Em lesões causadas por 
pressão, todos os cuidados de Prevenção de lesões por pressão, devem ser seguidos 
rigorosamente para contribuir na cicatrização, prevenir a piora da lesão e a formação de 
novas lesões.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Promover a cicatrização da lesão adquirida, evitando maior contaminação local e sistêmica.  

AÇÕES EM CASOS DE NÃO CONFORMIDADES  

Não se aplica a este item.  

APROVAÇÃO  

Elaborado por:      Revisado por:  Elaboração:05.05.2021 

Coord. Enfª Daisan de Jesus 
Serra Weber 

Coord. Médico Firmino Elias de 
Albuquerque Neto 

  

 Validade:05.05.2022 
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EM ANEXO: 

CALENDÁRIO DE TREINAMENTO / EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

 UNIDADE DE TRATAMENRO RESPIRATÓRIO SANTA ISABEL  

ATIVIDADE  DATA  HORÁRIO  DURAÇÃO  PÚBLICO  

 

APRESENTAÇÃO DO POP CME 

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO 

TESTE BIOLÓGICO  

19/05/2021 

e 

20/05/2021 

10:00 – 11:00 
 

20:00 – 21:00 
 

 

1 Hora  

 

Equipe Assistencial  

 

 

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO 

PCR 

20/05/2021 

e  

21/05/2021 

10:00 – 11:00 
 

20:00 – 21:00 
 

 

1 hora  

Equipe Multidisciplinar 

 

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO 

DE PRONA/SUPINA PACIENTE EM 

VENTILAÇÃO MECÂNICA  

24/05/2021 

25/05/2021 

27/05/2021 

28/05/2021 

16:00 – 17:00 

16:00 – 17:00 

20:00 – 21:00 

20:00 – 21:00 

 

1 Hora  

 

Equipe Multidisciplinar  

 

PARAMENTAÇÃO E 

DESPARAMENTAÇÃO 

17/05/2021 

à  

21/05/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

 

30 minutos 

Equipe Multidisciplinar 

 

ATIVIDADE  DATA  HORÁRIO  DURAÇÃO  PÚBLICO  

 

PREENCHIMENTO E FECHAMENTO 

DE BALANÇO HIDRÍCO 

08/06/2021 

e  

09/06/2021 

10:00 – 11:00 
 

20:00 – 21:00 
 

 

1 Hora 

 

Técnicos e Enfermeiros 

Assistenciais  

 

APRESENTAÇÃO DE POP E 

TREINAMENTO PRÁTICO LAVAGEM 

DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO E 

HIGIENIZAÇÃO COM SOLUÇÃO 

ÁLCOOLICA 

29/06/2021 

e 

30/06/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

 

30 minutos 

 

Equipe Multidisciplinar 

 13/07/2021 

e 

14/07/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

30 minutos 

 

Equipe Assistencial  
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DESCARTE ADEQUADO DE EPIS E 

OBJETOS PERFURO CORTANTE  

  

 

APRESENTAÇÃO DO POP 

MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E POP 

MONITORIZAÇÃO DE O2 

27/07/2021 

e 

28/07/2021 

 
10:00 – 11:00 

 
20:00 – 21:00 

 

 

1 Hora  

 

Equipe Assistencial  

 

 

ATIVIDADE  DATA  HORÁRIO  DURAÇÃO  PÚBLICO  

 

TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO DE 

LIXO 

10/08/2021 

e 

11/08/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

 

30 minutos 

 

Terceirização Limpeza  

 

APRESENTAÇÃO POP USO DE 

DESFRIBRILADOR AUTOMÁTICO 

EXTERNO  

30/08/2021 

E 

31/08/2021 

10:00 – 11:00 
 

20:00 – 21:00 
 

 

1 Hora 

 

Enfermeiros e Médicos 

 

HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO 

PACIENTE  

08/09/2021 

e  

09/08/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

 

30 minutos  

 

Equipe Multidisciplinar 

 

DINÂMICA PARA BOAS PRÁTICAS 

DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

28/09/2021 

e 

29/09/2021 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 
 

 

30 minutos 

 

Equipe Multidisciplinar 

 

ATIVIDADE  DATA  HORÁRIO  DURAÇÃO  PÚBLICO  

 

TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO 

DE ASPIRAÇÃO VAI COM SISTEMA 

FECHADO TRAKEKER  

05/10/2021 

e  

06/10/2021 

 
10:00 – 11:00 

 
20:00 – 21:00 

 

 

1 Hora  

 

Enfermeiros  

 26/10/2021 

e 

 
10:00 - 10:30 

 
20:00 – 20:30 

 

 

30 minutos 
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HIGIENE ORAL PACIENTE EM USO 

DE TOT  

27/10/2021 Técnicos e Enfermeiros 

Assistenciais 

*Datas e Horários podem ser previamente remarcados devido a demanda do setor e da disponibilidade dos 

colaboradores e do facilitador; 

 

Elaboração: 

Flávia Melissa Bezerra Brasil  
Coordenadora Administrativa 
Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel. 
Daisan de Jesus Serra Weber 
Coordenadora de enfermagem 
Unidade de Tratamento Respiratório Santa Isabel. 
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NAO TEMOS FOTOS DO TREINAMENTO DE MICHELE. TEMOS DUAS LISTAS QUE FOI 
TREINAMENTO DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇAO, VAMOS ADICIONAR 
SIM. 
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