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1. TÍTULO 

 

Proposta Técnica para administração, gerenciamento e execução das ações dos 

serviços de saúde da atenção primária à saúde (unidades básicas de saúde e estratégias de 

saúde da família); e atenção especializada (serviços de especialidades); RH - setor de 

zoonoses e central de transporte sanitário da rede assistencial do Município de Santa 

Isabel/SP, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, PROCESSO Nº 

1.291/2022. 

 

 

2. OBJETO 

 

Administração, gerenciamento e execução das ações dos serviços de saúde da atenção 

primária à saúde (unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família); e atenção 

especializada (serviços de especialidades); RH setor de zoonoses e central de transporte 

sanitário da rede assistencial, que assegure a assistência universal e gratuita à população, 

bem como qualidade da assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, conforme 

definido no Termo de Referência e seus anexos. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 

 

A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

instituição filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, 

estadual e municipal, inscrita no CNPJ nº. 47.708.771/0001-00, com sede na Avenida Robert 

Kennedy, 2900, Bairro Assunção, no município de São Bernardo do Campo, foi fundada em 

24/05/1968. Recebeu o título de doação definitiva do terreno em 1970. Sendo concluída a 

construção do primeiro prédio em meados de 1980 e iniciando as atividades ambulatoriais. 

Havendo um hiato na continuidade dos trabalhos pela Administração da época.  

 

Em 1997 tomou posse nova Diretoria, que reabilitou a nova atividade da Santa Casa, 

reiniciando os atendimentos ambulatoriais em março de 2000, em várias especialidades 
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médicas. Em meados de 2005 reobteve o prédio em condições precárias, dando início às 

reformas.  

 

Atualmente a Santa Casa encontra-se em pleno funcionamento, atendendo as 

especialidades de Cardiologia, Clinica Médica 24 Horas, Clinico Geral, Dermatologia, 

Gastrenterologia, Infectologia, Nefrologia, Odontologia, Oftalmologia, Ortopedia, Psiquiatria 

Infantil, Acupuntura, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, RPG, Analise Clinicas, Colonoscopia, 

Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia, Mamografia, Radiologia (RX), Teste 

Ergométrico, Tomografia e Ultrassonografia. 

 

NOSSA MISSÃO 

 A Missão da Irmandade é oferecer à população atendimento Filantrópico, SUS e 

Particular nas mais variadas especialidades da área da saúde, além de programas de 

prevenção e conscientização, em consonância com a função social da Santa Casa, e 

promovendo aos pacientes e suas famílias um atendimento de qualidade de acordo com 

princípios éticos e humanísticos.  

 

NOSSA ESTRUTURA 

O Projeto da Santa Casa é embasado de acordo com as especialidades afins, 

otimizando a melhor performance, a maior economia e a mais considerável eficiência de cada 

Unidade, com isto beneficiando a Administração Maior e visando um atendimento mais 

humanizado.  

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Nos últimos anos vem procurando destacar-se também nas questões de 

responsabilidade social. Nas ações voltadas à conscientização ambiental, há trabalhos com 

as diversas comunidades, e os processos de integração e capacitação são compromissos 

Institucionais. Assim, neste contexto, a gestão da Santa Casa mostra total comprometimento 

em minimizar os impactos ao meio ambiente por meio da participação e do entrosamento dos 

colaboradores com a comunidade. 
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EQUIPE TÉCNICA Os fatores que agregam confiabilidade e segurança nos serviços 

prestados pela O.S., deve-se aos profissionais de larga experiência que estão aderentes a 

todos os programas que executa e se propõe a colaborar. 

 

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, idealista e persistente e seus Gestores com visão empreendedora resolvem ampliar 

o leque de atendimentos na Área da Saúde que pratica. DINAMISMO, ARROJO, 

DETERMINAÇÃO E PROFISSIONALISMO, resolvem através das suas Finalidades 

Estatutárias, além de manter o próprio hospital em vertiginoso crescimento no Município, 

alcança o nível de ORGANIZAÇÃO SOCIAL que ostenta o Sobre Nome da IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 

 

A experiência utilizada nos contratos de gestão e contratos administrativos, firmados 

com instituições públicas nossa Organização Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO assume toda a operação do complexo, 

seguem rigorosamente e execução do plano aprovados pela Gestão. 

 

Nosso trabalho está estruturado para aplicação imediata em ambiente de qualquer 

porte, âmbito e complexidade administrativo hospitalar, Residências terapêuticas, clinicas, 

atendendo plataformas públicas e privadas. 

 

Temos entre outros objetivos, firmar convênios, contratos, inclusive de gestão, termo 

de compromisso, termo de cooperação, termo de fomento e outros instrumentos para o bom 

andamento e desempenho de seus objetivos e articular-se pela forma conveniente, com 

órgãos ou entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Bem como firmar parcerias 

com organização da sociedade civil, poder público, comissões e conselhos municipais, 

estaduais e federais, assim como compor câmaras setoriais ou técnicas.  

 

Entre outros Projetos, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO está atualmente em um contrato emergencial no município de Santa 
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Isabel para o gerenciamento das ações das Unidades de Saúde da Família componentes 

deste objeto, e visa com esta proposta à manutenção bem como a melhoria dos serviços a 

serem executados nas Unidades do Termo de referência. 

 

3.1. Qualificação técnica 

 

A instituição realiza prestação de serviços com instituições públicas e privadas na 

elaboração, acompanhamento e gestão de projetos nas áreas de Saúde, e estão devidamente 

corroboradas pelos atestados de capacidade técnica e contratos de Gestão. 

 

3.1.1. Atestados de Capacidade Técnica  

 

Apresentamos no anexo I deste plano de Trabalho, em cópia simples, os Atestados de 

capacidade técnica da entidade.  

 

 

3.1.2. Contratos De Gestão  

 

Apresentamos no anexo II deste plano de Trabalho, em cópia simples, os Contratos de 

Gestão da entidade.  

 

 

 

 

 

 

3.1.3. CEBAS 
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A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área 

de Saúde (CEBAS) concedido pelo Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, reconhecidas como Entidade Beneficente de Assistência Social para a 

prestação de serviços na Área de Saúde.  

A obtenção do CEBAS possibilita a isenção das contribuições sociais e a celebração de 

convênios com o poder público, dentre outros. 

O Certificado consta no anexo III desta proposta. 

 

3.1.4. Estrutura administrativa Irmandade da SCSBC 
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I) Qualificação dos dirigentes da Irmandade da SCSBC 

Compete a diretoria Geral da Irmandade da Santa casa de São Bernardo do Campo 

dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades de diversas áreas da Empresa, 

estabelecendo políticas de gestão de recursos financeiros, administrativos, estruturação, 

racionalização e adequação dos Projetos a serem desenvolvidos com entidades públicas ou 

privadas. 

 

II) Organograma Proposta para o Projeto 

 

 

A Diretoria superintendente bem como a de departamentos possuirá vínculo com a 

Santa Casa de São Bernardo do Campo e será selecionada em reunião extraordinária 

devidamente reduzida a termo e em registro no cartório competente tendo como forma de 

remuneração pró-labore.  

A equipe médica, bem como serviços de limpeza e manutenção poderão ser 

contratados por Pessoa Jurídica. EM relação a equipe odontológica será realizado pesquisa 

para a viabilidade da contratação por Pessoa Jurídica, em caso de inviabilidade serão 

contratados por CLT. Os demais colaboradores possuirão vínculo CLT, com a Entidade para 

o Projeto de Santa Isabel, objeto desta proposta 
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Suas atribuições estão descritas conforme sege: 

  

Atribuições: 

 

Diretor Superintendente 

Compete identificar, avaliar e definir estratégias para o melhor desempenho da área 

operacional, acompanhando e monitorando metas estabelecidas e seus resultados. 

Diretoria de Departamento 

Compete gerenciar e coordenar a equipe de trabalho, mediante distribuição, 

acompanhamento, orientação e controle dos trabalhos, estímulo e desenvolvimento das 

pessoas. 

Gerente Geral de Projeto 

Compete definir e designar funções, atribuições e tarefas; acompanhar e documentar o 

andamento dos fluxos; administrar investimentos e integrar as equipes de trabalho em um 

objetivo comum. 

 

Coordenador Médico 

Compete a responsabilidade e coordenação da equipe médica, elaborando e acompanhando 

planos de atendimento médico dos pacientes/usuários. 

Médicos 

Compete promover a assistência aos usuários, assim como o acompanhamento de sua 

evolução, encaminhamento aos serviços da Rede, seguindo os protocolos preconizados pelo 

Ministério da Saúde e também o Código de Ética Médica. 

 

Coordenador Assistencial 
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Compete a coordenação técnica e assistencial da equipe ambulatorial, com o objetivo de 

garantir o desempenho das funções: assistência, educação, supervisão e pesquisa. 

 

Coordenador de Enfermagem 

Compete planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar todas as tratativas de 

Enfermagem, desenvolvendo atividades assistenciais, propondo alternativas de 

transformação na realidade gerencial e nos cuidados aos usuários. 

Enfermeiros 

Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua 

integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, seguindo os protocolos 

preconizados pelo Ministério da Saúde e também O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

Técnicos/Auxiliar de Enfermagem 

Compete realizar coleta de exames laboratoriais. Auxiliar os pacientes na coleta de material 

para exames de laboratório, segundo orientação. Realizar coleta de exames laboratoriais. 

Verificar as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. 

 

Coordenador de Saúde Bucal 

Compete desenvolver e coordenar atividades voltadas à Saúde Bucal; gerenciar materiais, 

insumos e equipamentos odontológicos; consolidar procedimentos; planejar metas 

assistenciais e promover atividades de prevenção em saúde bucal em prol da população. 

Dentista 

Compete promover a assistência aos usuários, assim como o acompanhamento de sua 

evolução, encaminhamento aos serviços da Rede, seguindo os protocolos preconizados pelo 

Ministério da Saúde e também o Código de Ética Odontológica 

Auxiliar de Saúde Bucal 
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Compete a instrumentação de procedimentos cirúrgicos, realiza atividades de higiene bucal, 

prepara modelos em gesso e participa de programas de saúde bucal. 

 

Coordenador de Farmácia 

Compete garantir a organização, coordenação e orientação técnica do setor de Farmácia, 

assim como manter o controle de estoque, armazenagem e distribuição de medicamentos. 

Farmaceutico 

Compete gerenciar os recursos físicos, humanos e financeiros. A meta desse profissional é 

gerir com responsabilidade a informação e a tecnologia relacionada à saúde bem como gerir 

de forma responsável. 

Técnico Farmácia 

Compete atuar sob supervisão direta do farmacêutico, no recebimento, triagem, 

armazenamento e dispensação de produtos farmacêuticos, realizar conferência da prescrição 

de medicamentos orientando o paciente quanto à utilização dos medicamentos, sob a 

orientação do farmacêutico. 

 

Coordenador administrativo - Atenção Primária 

Compete garantir o planejamento em Saúde; gerir e organizar os processos de trabalho, ações 

de territórios e a integração das Unidades básicas com outros serviços da Rede do Município. 

Supervisores Administrativos 

Compete supervisionar o trabalho, avaliar as metas e os indicadores de desempenho. 

 

Coordenador Administrativo - Atenção Especial 
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Compete garantir o planejamento em Saúde; gerir e organizar os processos de trabalho, ações 

de territórios e a integração da Unidades de Atenção Especial com outros serviços da Rede 

do Município. 

Supervisores Administrativos 

Compete supervisionar o trabalho, avaliar as metas e os indicadores de desempenho. 

 

.  

3.1.5. Monitoramento e avaliação dos indicadores 

Estabelece-se como indicadores valorados do repasse da parte variável a Qualidade 

de informação, Melhoria Contínua do Processo de Trabalho e Política de Humanização. 

O Sistema de atendimento eletrônico das Unidades permite o Controle e monitoramento 

de Indicadores previstos neste Plano de Trabalho bem como os preconizados pelo Ministério 

da Saúde, com fornecimento de relatórios, alertas, é desenvolvido na tecnologia web e permite 

o gerenciamento de processos e fluxos.  

Em relação aos indicadores do quadro abaixo, a Entidade fará o monitoramento 

mensalmente e informará à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel sempre que 

solicitado para que possam realizar avaliação da Qualidade.  
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Os itens serão avaliados de acordo com a metodologia da Secretaria municipal de Santa 

Isabel e os dados analisados serão conforme quadro constante do Edital. 

 

METAS QUANTITATIVAS/MÊS – USF POR EQUIPE  

PROFISSIONAL 
CARGA 
HORÁRIA/SEMANAL 

CONSULTAS/MÊS 
VISITAS 
DOMICILIARES / 
MÊS 

GRUPO 
EDUCATIVO / 
HORAS MÊS 

REUNIÃO DE 
EQUIPE / HORAS 
POR MÊS 

MÉDICO 40H 520 25 8 8 

ENFERMEIRO 40H 300 30 8 8 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

40H 340 4 20 8 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

40H N.A 80 8 8 

ACS 40H N.A 
1/MÊS PARA 

CADA FAMILIA 
CADASTRADA 

8 8 

 

OBS.: Em período de férias escolares, será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 4 grupos 

educativos na Unidade / Comunidade.  

Meta do ACS, ressaltamos que os possuem vínculo municipal e a responsabilidade da gestão de recursos 

humanos é da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

METAS QUANTITATIVAS/MÊS – EACS 

PROFISSIONAL 
CARGA 
HORÁRIA/SEMANAL 

CONSULTAS/MÊS 
VISITAS 
DOMICILIARES / 
MÊS 

GRUPO 
EDUCATIVO / 
HORAS MÊS 

REUNIÃO DE 
EQUIPE / HORAS 
POR MÊS 

MÉDICO 20H 260 13 4 4 

ENFERMEIRO 40H 286 20 8 8 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

40H N.A 80 8 8 

ACS 40H N.A 
1/MÊS PARA 

CADA FAMILIA 
CADASTRADA 

8 8 

 

OBS.: Em período de férias escolares, será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 4 grupos 

educativos na Unidade/Comunidade.  

Meta do ACS, ressaltamos que os possuem vínculo municipal e a responsabilidade da gestão de recursos 

humanos é da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

METAS QUANTITATIVAS/MÊS – UBS I, II, III e IV. 
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PROFISSIONAL 
CARGA 
HORÁRIA/SEMANAL 

CONSULTAS/MÊS 
VISITAS 
DOMICILIARES / 
MÊS 

GRUPO EDUCATIVO 
/ HORAS MÊS 

REUNIÃO DE 
EQUIPE / HORAS 
POR MÊS 

MÉDICO 
GENERALISTA 

40H 520 25 8 8 

MÉDICO CLINICO 
GERAL 

10H 160 N.A N.A N.A 

MÉDICO CLINICO 
GERAL 

20H 320 N.A 8 N.A 

MÉDICO PEDIATRA 20H 300 N.A N.A N.A 

MÉDICO PEDIATRA 10H 150 N.A N.A N.A 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

20H 240 N.A N.A N.A 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

10H 120 N.A N.A N.A 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

40H 340 2 15 4 

ENFERMEIRO 40H         

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

40H N.A 20 8 4 

 

OBS.: Médico Generalista - podendo variar carga horária semanal entre 1 de 40h ou 2 de 20h semanais.  

OBS.:Em período de férias escolares,será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 4 grupos 

educativos na Unidade/Comunidade. 

METAS QUANTITATIVAS ESPECIALIDADES 

PROFISSIONAL 
CARGA 
HORÁRIA/SEMANAL 

CONSULTAS/MÊS 
VISITAS 
DOMICILIARES 
/ MÊS 

GRUPO 
EDUCATIVO / 
HORAS MÊS 

REUNIÃO DE 
EQUIPE / 
HORAS POR 
MÊS 

MÉDICO 
ESPECIALISTA 

20H 200 N.A 1 N.A 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

30H N.A N.A 4 N.A 

FISIOTERAPEUTA 30H 160 4 15 N.A 

FONOAUDIÓLOGA 30H 160 4 10 N.A 

 

 

 

4. DADOS DO MUNICÍPIO 
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4.1. Sobre o município 

 

Brasão de Santa Isabel/SP 

 

Santa Isabel tem esse nome em homenagem à Santa Isabel de Aragão, Rainha de 

Portugal, sua origem é no ano de 1770 quando ocorre sua formação que está ligada 

indiretamente a conquista do ouro. 

Como era um dos primeiros municípios a compor o Vale do Paraíba, no sentido São 

Paulo ao Rio de Janeiro, recebeu toda a influência e costumes da região, pois inicialmente 

surgiu como lar de vale-paraibanos, que partiam anteriormente da região em busca de Ouro 

Preto e Congonhas do Campo, em Minas Gerais onde se destacava a produção de ouro. Ao 

retornarem, após o esgotamento das minas, esse pessoal espalhou-se pelo Vale, de acordo 

com sua conveniência, estabelecendo na região a cultura do café, que na época do império 

Brasileiro era a principal fonte de recursos. 

O caminho entre a capital do Império Rio de Janeiro, e a importante província de São 

Paulo, teve seu movimento aumentado com o passar do tempo e o governo do Império notou 

que seria importante construir povoações ao longo dessa rota para facilitar acesso a recursos 

como mantimentos, pouso e troca de animais das caravanas em trânsito, surgindo assim 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Taubaté e Jacareí. 

Próximo a cidade de Jacareí havia uma fazenda denominada Morro Grande, cuja área 

era muito grande. Nessa fazenda havia um pequeno número de índios e escravos que 

formavam um povoado. Esse pequeno povoado vivia tranquilamente, e pouco a pouco teve 

sua irrisória população aumentada, algumas famílias iam se estabelecendo por ali, atraídas 

pelo Comércio em desenvolvimento e pela abertura de estrada que servia com opção para os 
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que iam até o Vale. 

Depois de aproximadamente um século, a população do povoado cresceu tendo na 

pecuária e na agricultura a sua principal fonte de renda. Nesse ínterim, o Morro Grande 

desmembrou-se em muitas outras fazendas e foi elevado a categoria de freguesia (Paróquia 

de Santa Isabel) por meio do Bispo de São Paulo, Frei Manoel Joaquim Gonçalves de 

Andrade, a 5 de janeiro de 1812. O seu primeiro vigário foi o padre José Veloso do Carmo. 

Em 25 de junho de 1812 teve sua transformação para "Vila Santa Isabel". Em 1832, foi 

criado o município de Santa Isabel, desmembrado do território de Mogi das Cruzes, por 

Decreto Lei, da Regência do Império, em nome do Imperador Dom Pedro II, datado de 1 de 

julho de 1832. 

Depois, em 13 de novembro de 1832, novo Decreto baixado pelo então Ministro do 

Império, Nícolas de Campo Vergueiro, determinou que aquele decreto fosse remetido à 

câmara municipal de Mogi das Cruzes, para que se determinasse pelo Juiz de Paz do distrito 

que se procedesse a eleição de vereadores para o novo município. Esta eleição ocorreu no 

dia 8 de junho de 1833 sendo que os eleitos foram empossados em 3 de julho de 1833, na 

sede de Vila Santa Isabel. 

Por força da Lei Estadual n° 135, de 30 de maio de 1893, a referida Vila foi elevada a 

categoria de município e foi designado sede de comarca, através de Lei n° 80, datada de 25 

de agosto de 1892. 

Em 18 de abril de 1870, Santa Isabel contava com uma cadeia, uma Casa de Câmara, 

além de as igrejas Matriz e do Rosário, conservadas até hoje. A igreja de Santo Antônio, como 

conhecida na época, foi demolida há muitos anos. 

No ano de 1892, por Decreto Lei da Regência do Império, foi criado o município de 

Santa Isabel desmembrado do território de Mogi das Cruzes em nome do Imperador Dom 

Pedro II. No mesmo ano, no dia 13 de novembro, o Ministro do Império Nicolas Campos 

Vergueiro baixou um decreto que fosse remetido à Câmara de Mogi das Cruzes uma 

determinação ao Juiz de Paz do Distrito que procedesse a uma eleição de vereadores para o 

novo município. 

Esta eleição ocorreu no dia 03 de junho de 1833 na sede da Vila Santa Isabel. A Casa 
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da Câmara foi formada inicialmente pelo presidente Capitão Antonio Rodrigues Pinto, e os 

seguintes secretários: Capitão Antonio Caetano de Souza e Alexandre Silva. Os 

Escrutinadores, responsáveis pela apuração dos votos feitos de forma manual, ou seja, 

através de cédulas eram: Capitão Gabriel José de Barreto de Lima e Alferes Joaquim Antonio 

de Godoi. 

Após a votação e apuração foram eleitos os seguintes vereadores: Capitão Antonio 

Caetano de Souza, Capitão Gabriel José Barreto de Lima, Capitão Francisco Xavier Arantes, 

Alferes Inácio Pereira Ramos, Capitão Antonio Rodrigues Pinto, Capitão Joaquim Antonio 

Mendes de Andrade, Alferes Joaquim De Souza e Francisco Ferreira de Araújo. 

A posse aos primeiros vereadores foi concedida por Tiago Rodrigues Ribas, Presidente 

da Comarca de Mogi das Cruzes no dia 03 de julho de 1833. 

Treze anos mais tarde, após a formação da Casa da Câmara, foi feita a demarcação 

das povoações limítrofes: Mogi das Cruzes- 27,7 km; Jacareí- 44,4km; Nazaré Paulista- 33,3 

km; Patrocínio- 27,7 km, e no dia 17 de junho de 1852, Santa Isabel começou a pertencer a 

Jacareí pela Lei n° 22. 

CENSO TERRITORIAL 

É o sexto maior Município em extensão da Grande São Paulo, com 362,4 km². Sendo 

que de sua área 82,5% é de preservação de mananciais. 

 

Santa Isabel é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na Região 

Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê.  
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População estimada em 2018 era de 56.792 habitantes e a área é de 363,322 km², o 

que resulta numa densidade demográfica de 156,31 hab/km² (Dados Estimativos do IBGE). 

Seus limites são Nazaré Paulista a noroeste e norte, Igaratá e Jacareí a nordeste, 

Guararema e Mogi das Cruzes a sudeste e Arujá e Guarulhos a sudoeste. 

 

4.2. Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de Santa Isabel, pela Resolução Régia de 25-06-

1812, sendo subordinado ao município de Mogi das Cruzes. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, pelo Decreto de 10-

06- 1832, sendo desmembrado de Mogi das Cruzes. Sede na vila de Santa Isabel. Constituído 

do distrito Sede. Instalado em 03-07-1833. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Santa Isabel pela Lei Estadual 

n.º 135, de 30-05-1893. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído do distrito 

sede. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 6.448, de 21-05-1934, adquiriu o território do extinto 

município de Igaratá, como simples distrito. 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 a 31-XII-1937 o município é constituído 

de 2 distritos: Santa Isabel e Igaratá. 

Pelo Decreto Estadual n.º 9.775, de 30-11-1938, o município de Santa Isabel adquiriu 

do município de Moji das Cruzes o distrito de Arujá. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948 o município de Santa Isabel 

é constituído de 3 distritos: Santa Isabel, Arujá e Igaratá. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950 o município é constituído de 2 distritos: Santa 

Isabel, Arujá e Igaratá. 

Pela Lei Estadual n.º 2.456, de 30-12-1953, é desmembrado do município de Santa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
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Isabel o distrito de Igaratá. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1955 o município é constituído de 2 distritos: Santa 

Isabel e Arujá. 

Pela Lei Estadual n.º 5.285, de 18-02-1959, é desmembrado do município de Santa 

Isabel o distrito de Arujá, elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. 

 

4.3. Perfil Sócio Econômico 

 

Pobreza 
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No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente pobres, 

pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita mensal inferior a 

R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. 

Dessa forma, em 2000, 4,45% da população do município eram extremamente pobres, 16,12% 

eram pobres e 35,51% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, 

respectivamente, de 3,21%, 7,63% e 24,43%. 

Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a 

proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a 

R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa Família passou de 15,79%, em 

2014, para 22,84%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda familiar per capita 

mensal inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era 

de 52,23%, em 2014, e 70,16%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à 

pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no 

cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 63,72%, em 2014, e 85,52%, em 2017. 

Desigualdade de renda 

O índice de Gini no município passou de 0,51, em 2000, para 0,45, em 2010, indicando, 

portanto, houve redução na desigualdade de renda. 

O índice de Gini é uma das medidas de desigualdade de renda constantes do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Seu valor pode variar entre 0 e 1 e, quanto maior, maior 

a desigualdade de renda existente. 

 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/353980#sec-renda 
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Produção Econômica / PIB 

Produção Econômica - Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 

2010, evidenciam que houve crescimento da renda no município - Santa Isabel - entre os anos 

mencionados. A renda per capita mensal no município era de R$ 544,67, em 2000, e de R$ 

623,11, em 2010, a preços de agosto de 2010. 

 

IDH 

INDICADORES 2000 2010 

IDHM  0,628 0,738 

IDHM Educação 0,628 0,738 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 35,29 53,74 

% de 4 a 5 anos na escola 31,62 79,73 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental ou com ensino 
fundamental completo 

77,11 89,95 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 50,31 71,29 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 30,22 56,14 

IDHM Longevidade 0,780 0,834 

Esperança de vida ao nascer 71,82 75,02 

IDHM Renda 0,678 0,700 

Renda per capita 544,67 623,11 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Perfil Demográfico 

 

Área  

363,30 Km² 

IDHM 2010  
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0,738 

População (Censo 2017)  

56.014 hab. 

Densidade demográfica (2017) 

154,18 hab/km² 

Ano de instalação  

1832 

 

População - De acordo com as estimativas de 2017, a população do município - 

Santa Isabel - era de 56.014 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por homens e 

brancos. 

Entre 2013 e 2017, a população do município de Santa Isabel registrou um aumento 

de 4,15%. No mesmo período, a UF - São Paulo - registrou um aumento de 3,28%.  

4.4. Saneamento 

O município declarou que possui Plano Municipal de Saneamento Básico (SNIS, 

2020). 

ÁREA DO SETOR DE SANEAMENTO 

- 2,25% das famílias sem canalização de água no domicílio, propriedade ou terreno. Fonte: 

IBGE/Censo 2010 (Amostra). 

- 100,00% da população urbana é atendida pelo serviço de coleta de resíduos sólidos. 

Fonte: SNIS (2020). 

- 65,03% do esgoto é coletado e 8,01% do esgoto coletado é tratado. A tarifa média cobrada 

pelo serviço de esgotamento é R$ 3,22/m3 Fonte: SNIS (2020). 

Não foi informado o número de domicílios sujeitos a risco de inundação. Fonte: SNIS 

(2020). 
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De 1996 a 2020, foram registradas 49 mortes por Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Inadequado (DRSAI). Em 2020, foram registradas 3 mortes. Fonte: 

DataSUS/SIM 

Número de internações hospitalares por ano ocorridas em consequência de Doenças 

Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). 

 

O município não possui nenhuma escola sem água potável. Fonte: Censo Escolar 

(2020), 

Foram realizadas 243 análises de agrotóxicos na água, e 27 ingredientes ativos de 

agrotóxicos foram detectados. Fonte: SISAGUA (2020). 

Todo munícipio deve monitorar a água que chega nas torneiras de acordo com os 

parâmetros de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. As análises de são 

organizadas e publicadas pelo SISAGUA/MS. 

Em 2020, a Portaria de potabilidade recomendava o monitoramento de 27 tipos de 

agrotóxicos na água. A tabela abaixo exibe as informações destes testes. 

Para cada parâmetro, são exibidos: número de testes; número de detecções, ou seja, 

testes em que o resultado foi maior do que o limite de detecção; o número de testes em que 

o resultado foi maior do que o limite de potabilidade europeu (0,1 micrograma por litro); e o 

número de testes com resultado maior do que Valor Máximo Permitido (VMP) pela Portaria 
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de potabilidade. 
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4.5. Indicadores de Saúde 

O envolvimento da comunidade junto às equipes de atendimento das Unidades de 

Saúde é fundamental para o sucesso das ações de promoção da saúde e prevenção da 

violência, não só pelo controle social formal, com a participação dos conselhos de saúde, mas 

especialmente pela adoção de uma ação efetiva, focalizando o “empoderamento” e o 

“protagonismo” por parte dos atores envolvidos, objetivando transformá-los em sujeitos das 

intervenções por meio da participação ativa na definição das prioridades, implementação das 

ações e avaliação dos resultados.  

A responsabilização e o compromisso dos serviços de saúde sobre a população de sua 

área de abrangência e, neste caso, sobre o índice de mortalidade, devem fazer parte do 

cotidiano dos serviços de saúde, com o propósito de se identificar os problemas, as estratégias 

e medidas de prevenção de óbitos evitáveis, diminuindo as desigualdades nas taxas de 

mortalidade e alcance melhores níveis de sobrevivência. 

O acesso ao serviço de saúde bem como o diagnóstico e tratamento precoce são 

essenciais para diminuir a mortalidade dos achados relacionados evitáveis, que apontam 

problemas ligados às vias respiratórias, tais como Influenza (gripe) e pneumonia. 

É imprescindível a inserção do paciente no processo de educação em saúde, incluindo 

estratégias capazes de auxiliar o mesmo a adquirir uma compreensão ampliada do binômio 

saúde/doença, favorecendo desta forma um maior engajamento do indivíduo no controle dos 

fatores de risco cardiovasculares. 

Pacientes adequadamente inseridos neste processo tornam-se mais cientes e 

cuidadosos com o seu bem-estar, adquirindo um maior incentivo em adotar mudanças de estilo 

de vida, principalmente quando estas são realizadas em grupo. Cabe aos profissionais de 

saúde subsidiar estes indivíduos com as informações e aplicar estratégias necessárias para 

que se alcance este nível de cuidados na Atenção Básica. 

 

 

4.5.1. Mortalidade Geral 
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Óbitos Gerais – Santa Isabel 

Óbitos p/Residência por Município e Ano do Óbito  

Município:  2018 2019 2020 Total: 

Período:  387 400 463 1250 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM  

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações  

 

 

4.5.2. Nascidos Vivos  

 

Nascidos Vivos – Santa Isabel 

Nascim. p/resid. mãe  

Município:  2018 2019 2020 Total: 

Período:  695 729 651 2.075 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações 

 

4.5.3. Morbidade Hospitalar em Santa Isabel 

MORBIDADE HOSPITALAR DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA por CAP. 
CID10 – Santa Isabel 

2020 2021 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 263 477 

II. Neoplasias (tumores) 152 190 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 39 36 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 90 88 

V. Transtornos mentais e comportamentais 19 28 

VI. Doenças do sistema nervoso 122 120 

 VII. Doenças do olho e anexos 21 26 

 VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 01 01 

 IX. Doenças do aparelho circulatório 294 242 

 X. Doenças do aparelho respiratório 217 215 

 XI. Doenças do aparelho digestivo 250 240 
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XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 48 63 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntiv 44 35 

 XIV. Doenças do aparelho geniturinário 170 174 

XV. Gravidez parto e puerpério 609 615 

 XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 47 42 

 XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 18 12 

 XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 35 20 

 XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 407 394 

 XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 0 0 

 XXI. Contatos com serviços de saúde, CID 10ª Revisão não disponível ou 
não preenchido 

37 92 

 

4.5.4. Equipamentos de Saúde De Santa Isabel  

O município de Santa Isabel faz parte do Departamento Regional de Saúde de São 

Paulo – órgão da Secretaria do Estado da Saúde, pertencente ao DRS I - Grande São Paulo. 

Os estabelecimentos de saúde do município são: 

CNES DESCRIÇÃO 

9788611 CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 

6404421 CENTRAL DE AGENDAMENTO POLO SANTA CASA 

9788700 CENTRAL DE SUPRIMENTOS SMS SANTA ISABEL 

0128848 CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO SANTA ISABEL 

0829323 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL I SANTA ISABEL 

2718081 CENTRO DE CONVIVENCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

4049551 CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL 

3541150 CENTRO DE FISIOTERAPIA 

3339319 ESF CACHOEIRA 

2773880 ESF JARDIM ELDORADO 

2773899 ESF JARDIM NOVO EDEN 

2718634 ESF OURO FINO 

3339289 ESF VILA GUILHERME 
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3339300 ESF VILA NOVA 

2785145 PACS POUSO ALEGRE JAGUARI E CAFUNDO 

7994125 SAMU 192 BASE DESCENTRALIZADA SANTA ISABEL 

7449763 UBS I PREFEITO ILARIO DASSIE 

4049535 UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO 

4049543 UBS III PREF JOSE RAYMUNDO LOBO MONTE NEGRO 

0298085 UBS IV JARDIM DAS ACACIAS 

7094132 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I SANTA ISABEL 

7402120 UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICA 

Fonte: http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp 

 

No município de Santa Isabel, a atenção primária é ofertada aos munícipes através 

de três cenários:  

a) Unidades Básicas de Saúde;  

b) Unidades de Saúde da Família;  

c) Estratégia de agentes comunitários de Saúde (EACS). 

A Atenção Primária a Saúde como contato preferencial dos usuários na rede de 

atenção à saúde orienta-se pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume 

funções e características específicas.  

 Considera as pessoas em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando 

produzir a atenção integral, por meio da promoção da saúde, da prevenção de doenças e 

agravos, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer sua autonomia. Dessa forma, é fundamental que o 

processo de trabalho na Atenção Primária a Saúde se caracteriza por:  

a) Definição do território e Territorialização.  
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 A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe, e esta deve 

conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as 

necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia: 

ambientais, históricos, demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais, 

etc.Importante refazer ou complementar a territorialização sempre que necessário, já que o 

território é vivo. Nesse processo, a Vigilância em Saúde (sanitária, ambiental, 

epidemiológica e do trabalhador) e a Promoção da Saúde sem os tram como referenciais 

essenciais para a identificação da rede de causalidades e dos elementos que exercem 

determinação sobre o processo saúdedoença, auxiliando na percepção dos problemas de 

saúde da população por parte da equipe e no planejamento das estratégias de intervenção.  

 Além dessa articulação de olhares para a compreensão do território sob a 

responsabilidade das equipes que atuam na APS, a integração entre as ações de Atenção 

Primária e Vigilância em Saúde deve ser concreta, de modo que se recomenda a adoção 

de um território único para ambas as equipes, em que o Agente de Combate às Endemias 

trabalhe em conjunto com o Agente Comunitário de Saúde e os demais membros da equipe 

multiprofissional de APS na identificação das necessidades de saúde da população e no 

Planejamento das intervenções clínicas e sanitária. 

Possibilitar, de acordo com a necessidade e conformação do território, através de 

pactuação e negociação entre gestão e equipes, que o usuário possa ser atendido fora de 

sua área de cobertura, mantendo o diálogo e a informação com a equipe de referência. 

b) Responsabilização Sanitária. 

 Papel que as equipes devem assumir em seu território de referência (adstrição), 

considerando questões sanitárias, ambientais (desastres, controle da água, solo, ar), 

epidemiológicas (surtos, epidemias, notificações, controle de agravos), culturais e 

socioeconômicas, contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas 

de saúde da população com residência fixa, os itinerantes (população em situação de rua, 

ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, etc) ou mesmo trabalhadores da 

área adstrita. 

c) Porta de Entrada Preferencial. 
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 A responsabilização é fundamental para a efetivação da Atenção Primáriaa Saúde 

como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às 

urgências / emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de 

trabalho de acordo com demandas e necessidades da população, através de estratégias 

diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas de cuidado e fluxos de encaminhamento 

para os outros pontos de atenção da RAS, etc). Caso o usuário acesse a redeatravés de 

outro nível de atenção, ele deve ser referenciado à Atenção Primária a Saúde para que siga 

sendo acompanhado, assegurando a continuidade do cuidado. 

d) A descrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e 

responsabilização entre a equipe e a população do seu território de atuação, de forma a 

facilitar a adesão do usuário ao cuidado compartilhado com a equipe (vinculação de pessoas 

e/ou famílias e grupos a profissionais / equipes, como objetivo de ser referência para o seu 

cuidado). 

e) Acesso. 

 A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de referência, 

de modo universal e sem diferenciações excludentes. Acesso tem relação com a capacidade 

do serviço em responder às necessidades de saúde da população (residente e itinerante). 

Isso implica dizer que as necessidades da população devem ser o principal referencial para 

a definição do escopo de ações e serviços a serem ofertados, para a forma como esses 

serão organizados e para o todo o funcionamento da APS, permitindo diferenciações de 

horário de atendimento (estendido, etc),formas de agendamento (por hora marcada, por 

telefone, e-mail, etc) e outros, para assegurar o acesso. Pelo mesmo motivo, recomenda- 

se evitar barreiras de acesso como o fechamento da unidade durante o horário de almoço 

ou em períodos de férias, entre outros, impedindo ou restringindo a acesso da população. 

Destaca-se que horários alternativos de funcionamento que atendam expressamente a 

necessidade da população podem ser pactuados através das instâncias de participação 

social e gestão local.  

 Importante ressaltar também que para garantia do acesso é necessário acolher e 

resolver os agravos de maior incidência no território e não apenas as ações programáticas, 
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garantindo um amplo escopo de ofertas nas unidades, de modo a concentrar recursos e 

maximizar ofertas.  

f) O acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos encontros 

entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas 

necessidades, problematizando e reconhecendo como legítimas, e realizando avaliação de 

risco e vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, com especial 

atenção para as condições crônicas.  

 Considera-se condição crônica aquela de curso mais ou menos longo ou permanente 

que exige resposta e ações contínuas, pro ativas e integradas do sistema de atenção à 

saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias para o seu controle efetivo, 

eficiente e com qualidade.  

 Ressalta-se a importância de que o acolhimento aconteça durante todo o horário de 

funcionamento da APS, na organização dos fluxos de usuários na unidade, no 

estabelecimento de avaliações de risco e vulnerabilidade, na definição de modelagens de 

escuta (individual, coletiva, etc), na gestão das agendas de atendimento individual, nas 

ofertas de cuidado multidisciplinar, etc.  

 A saber, o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Primária a Saúde pode 

se constituir como: 

1 - Mecanismo de ampliação / facilitação do acesso. A equipe deve atender todas as 

pessoas que chegarem na APS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados 

grupos populacionais, ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida. 

Dessa forma a ampliação do acesso ocorre também contemplando a agenda programada e 

a demanda espontânea, abordando as situações conforme suas especificidades, dinâmicas 

e tempo. 

2 - Postura, atitude e tecnologia do cuidado se estabelece nas relações entre as pessoas e 

os trabalhadores, nos modos de escuta, na maneira de lidar com o não previsto, nos modos 

de construção de vínculos (sensibilidade do trabalhador, posicionamento ético situacional), 
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podendo facilitar a continuidade do cuidado ou facilitando o acesso, sobretudo para aqueles 

que procuram a APS fora das consultas ou atividades agendadas.  

3 - Dispositivo de (re) organização do processo de trabalho em equipe, a implantação do 

acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre 

trabalhadores e modo de cuidar. Para acolher a demanda espontânea com equidade e 

qualidade, não basta distribuir senhas em número limitado, nem é possível encaminhar 

todas as pessoas ao médico, aliás, o acolhimento não deve se restringir à triagem clínica. 

Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que 

ela tem apresentado paralidar com as necessidades de saúde da população e território. 

Para isso é importante que a equipe defina quais profissionais vão receber o usuário que 

chega; como vai avaliar o risco e vulnerabilidade; fluxos e protocolos para encaminhamento; 

como organizar a agendados profissionais para o cuidado; etc. Destacam-se como 

importantes ações no processo de avaliação de risco e vulnerabilidade na Atenção Primária 

o Acolhimento com Classificação de Risco (a) e a Estratificação de Risco(b).  

4 - Acolhimento com Classificação de Risco: escuta qualificada comprometida com a 

avaliação do potencial de risco, agravo à saúde e grau de sofrimento dos usuários, 

considerando dimensões de expressão (física, psíquica, social, etc) e gravidade, que 

possibilita priorizar os atendimentos a eventos agudos (condições agudas e agudizações de 

condições crônicas) conforme a necessidade, a partir de critérios clínicos e de 

vulnerabilidade disponíveis em diretrizes e protocolos assistenciais definidos no SUS.  

5 - O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que casos 

de urgência / emergência tenham prioridade no atendimento, independentemente do 

número de consultas agendadas no período. Caberá à APS prover atendimento adequado 

à situação e dar suporte até que os usuários sejam acolhidos em outros pontos de atenção 

da rede de atenção à saúde.  

6 – As informações obtidas no acolhimento com classificação de risco deverão ser 

registradas em prontuário do cidadão (físico ou preferencialmente eletrônico).  

7 – Os desfechos do acolhimento com classificação de risco poderão ser definidos como:  
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• Consulta ou procedimento imediato; • Consulta ou procedimento em horário disponível no 

mesmo dia;  

• Agendamento de consulta ou procedimento em data futura, para usuário do território;  

• Procedimento para resolução de demanda simples prevista em protocolo, como renovação 

de receitas para pessoas com condições crônicas, condições clínicas estáveis ou solicitação 

de exames para o seguimento de linha de cuidado bem definida;  

• Encaminhamento a outro ponto de atenção da RAS, mediante contato prévio, respeitado 

o protocolo aplicável;  

• Orientação sobre territorialização e fluxos da RAS, com indicação específica do serviço de 

saúde que deve ser procurado, no município ou fora dele, nas demandas em que a 

classificação de risco não exija atendimento no momento da procura do serviço.  

8 - Estratificação de risco: É o processo pelo qual se utiliza critérios clínicos, sociais, e 

conômicos, familiares e outros, com base em diretrizes clínicas, para identificar subgrupos 

de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde, com o objetivo de diferenciar 

o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na Rede de Atenção à Saúde 

para um cuidado integral. A estratificação de risco da população adstrita a determinada APS 

é fundamental para que a equipe de saúde organize as ações que devem ser oferecidas a 

cada grupo ou estrato de risco / vulnerabilidade, levando em consideração a necessidade e 

adesão dos usuários, bem como a racionalidade dos recursos disponíveis nos serviços de 

saúde. 

ATENÇÃO A SAÚDE ESPECIALIZADA Segundo as diretrizes do SUS Assistência de 

Média Complexidade no SUS, a média complexidade ambulatorial é composta por ações e 

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

cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento. 
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CENTRO DE FISIOTERAPIA O município de Santa Isabel tem como prerrogativa oferecer 

a seus munícipes um atendimento de especialidade para reabilitação; para isso conta com 

um centro de fisioterapia, fazendo atendimentos nas áreas de fisioterapia motora, 

neurologia e fisioterapia respiratória, além dos atendimentos em grupos.  

CENTRO DE ESPECIALIDADES O Ambulatório de Especialidade consiste em atendimento 

de Profissional Médico Especializado em patologias específicas, bem como outros 

profissionais especialistas, onde deverá tratar adequadamente de acordo com a 

necessidade de cada paciente.  

CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL O Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS no município é um serviço substitutivo ao modelo azilar, nessa perspectiva, a 

existência de um modelo humanizado de Saúde Mental está vinculado a um serviço que 

tem capacidade de desenvolver um processo de territorialização de base comunitária, 

garantindo o cuidado integral, se fundamentando nas execuções de planos terapêuticos 

singulares, ou ações de terapias comunitárias, que efetivem intervenções no âmbito, 

individual, familiar e coletivo com impactos no processo de saúde e doença da população 

estabelecendo uma forma diferente humanizada na linha de cuidado a Pessoas com 

Deficiência e com sofrimento mental, dependência de álcool e drogas, todos os tipos de 

violência, em local regionalizado centrado no indivíduo, na comunidade garantindo a 

Universalidade da Atenção. 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPSI- Acolhimento e acompanhamento dos 

casos de pessoas com sofrimento psíquico e transtornos mentais, neurológicos e outras 

síndromes. O CAPS realizará o acolhimento de usuários e familiares no serviço, tanto por 

demanda espontânea, quanto por encaminhamentos de: Escolas Estaduais e Municipais, 

Conselho Tutelar, Atenção Primária, Santa Casa, UPA, Hospitais de Emergência 

Psiquiátrica, CRAS/CREAS, além das demandas judiciais.  

CTS- CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO O serviço de Transporte Sanitário, 

localizado na Rua Vereador Sebastião Claudiano, nº. 975, Bairro Vila Nova é destinado ao 

deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter não urgente 

e emergencial, no próprio município de residência ou em outro nas regiões de saúde de 
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referência. Atendimento eletivo não requer assistência médica dentro de um reduzido 

espaço de tempo.  

SETOR DE ZOONOSES O Setor de Zoonoses, atualmente localizado na Avenida Guilherme 

Alfieri, nº. 332, Bairro Parque São Benedito, faz a vigilância e o controle de animais doentes 

que oferecem risco de contaminação aos humanos.  

 

5. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Segue no anexo I V desta proposta o atestado de visita técnica realizado pela Entidade.  

 

5.1. Visita Técnica  

Conforme Visita Técnica realizada no dia 15 de junho de 2022, a partir das 10h, por 

Edison José de Aguiar Junior, José Rudimar Santa Catarina e Robson Prado, 

acompanhados pelo Sr. Bruno Felipe Lourenço (representante da Secretaria Municipal de 

Saúde de Santa Isabel), sendo visitadas as Unidades de Saúde UBS I, SAMU, UBS II, USF 

Vila Guilherme e USF Jardim Eldorado. 

Com intuito de identificar as condições de estrutura física das Unidades de Saúde, 

processos e rotinas atuais, filosofia de trabalho e política municipal de Gestão e 

remuneração, perfil populacional e oportunidades de melhoria. 

Após breve contextualização das condições da rede de saúde municipal pelo 

representante da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel, formos visitar a UBS I – 

Unidade Central, a qual foi observada que possui a maior estrutura e consequentemente 

demanda o maior número de atendimentos na Atenção Primária. 

5.2. Visita Técnica – UBS I - UNIDADE CENTRAL 

Foi observado que a estrutura física está em boas condições, no geral com pintura 

conservada, exceto a área de Odontologia que apresenta pintura e teto comprometidos com 
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infiltrações. Unidade dispõe de espaço interno razoavelmente adequado, com mobília no 

geral em condições de uso e sistema elétrico necessitando de adequações. A Unidade 

possui gerador de energia, porém atualmente está inadequado para suprir as necessidades 

da instalação, como por exemplo a sala e estoque de Vacinas, que não conta com nobreak. 

Além disso, em parte da Unidade (Odontologia) com fiação aparente necessitando de 

reparos.  

* Operacionalização do serviço: 

- Aproximadamente 30.000 prontuários ativos com 110 gestantes; 

- Única Unidade que realiza aplicação de vacina BCG, apenas 02 funcionários 

habilitados; 

- Câmara fria, concentra todo o estoque de Vacinas do Município, necessitando de 

01 colaborar específico para organizar e garantir o fluxo controlado de dispensação de 

Vacinas deste setor;  

- Farmácia: atualmente é a única Unidade da rede de Saúde que distribui 

psicotrópicos; 

- Sala de coleta com agenda de 20 pacientes/dia, porém com demanda reprimida.  

* Fisioterapia: 

- Com estrutura razoável no geral, o serviço conta com 10 TENS e 04 USG 

infravermelho; 

- Atualmente conta com 02 Fisioterapeutas, sendo o maior perfil de pacientes 

ortopédicos e neuro-adulto; 

- Atualmente não possui serviço de “triagem/avaliação” para o gerenciamento da fila 

de espera, inclusive de pacientes provenientes de Planos de Saúde, comprometendo a 

prestação do serviço; 
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- Agenda reprimida de aproximadamente 1.500 guias com fila de espera de 

aproximadamente 02 anos; 

- Para casos urgentes a fila de espera é de aproximadamente 01 mês (reabilitação); 

- Mapa de atendimento: Maio/2022 - 128 agendamentos e 55 faltas (43% 

absenteísmo), demonstrando sub utilização do serviço no geral.  

Observação: Com a configuração do quadro mínimo exigido de 04 Fisioterapeutas, 

conforme o Termo de Referência, reorganizando as agendas atuais, será possível ampliar 

a cobertura de atendimento fisioterápico de forma considerável. 

* Odontologia: 

- Com estrutura física, elétrica e pintura visivelmente comprometidas, o setor 

apresenta deficiência na prestação de serviço, considerando que existem 06 cadeiras 

odontológicas e atualmente conta com apenas 02 Cirurgiões Dentistas no período 

vespertino, tornando o período matutino extremamente ocioso; 

- Atualmente a agenda diária odontológica está configurada, segundo informações do 

setor, com no máximo 05 pacientes agendados, mais 03 atendimentos de urgência para 

cada Cirurgião Dentista; 

- O serviço conta com 01 RX odontológico e 01 autoclave de mesa. 

 

5.3. Visita Técnica – UBS II 

Foi observado que a estrutura física está em boas condições, no geral com pintura 

conservada, exceto o teto que apresenta comprometimento estrutural. Unidade dispõe de 

espaço interno razoavelmente adequado, com mobília no geral em condições de uso.  A 

Unidade possui 01 Mamógrafo inoperante atualmente, aguardando para entrar em 

operação, desta feita, necessita de profissional técnico devidamente capacitado para a 

função, assim como profissionais complementares.  
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* Operacionalização do serviço: 

- Aproximadamente 10.000 prontuários ativos; 

- Farmácia: possui 01 profissional Farmacêutico e apresenta estrutura física 

razoavelmente adequada, com baixo estoque de medicamento, podendo comprometer o 

fornecimento de medicamentos aos usuários devido a insuficiência de reposição pelos 

Órgãos Públicos (Municipal, Estadual e Federal); 

- Atualmente a lista da REMUME está sendo atualizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

- Sala de coleta com agenda de 15 pacientes/dia (2ª e 6ª férias atualmente), porém 

com demanda reprimida de aproximadamente 45 dias a partir do pedido médico; 

- No momento da visitação não havia pacientes na Unidade para serem atendidos, 

demonstrando sub utilização do equipamento. 

* Odontologia: 

- Possui 01 cadeira odontológica e 01 Cirurgião Dentista, sendo que no momento da 

visitação não havia paciente para ser atendido. 

 

 

 

5.4. Visita Técnica – ESF VILA GUILHERME 

Foi observado que a estrutura física foi construída em madeira, apresentando 

inapropriado aspecto visual externo para identificação de serviços de Saúde (coloração 

marrom), fugindo às cores padrões (tons claros) para identificação de sujidades, porém, no 

geral com estrutura razoavelmente conservada. Internamente, a estrutura apresenta 

aspecto funcional razoável, exceto a Recepção que demonstra falta de identificação e 

inapropriada disposição física para os atendimentos da Unidade. 
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* Operacionalização do serviço: 

- Aproximadamente 10.000 prontuários ativos; 

- Possui 01 equipe de ESF, com apenas 02 Agentes Comunitários de Saúde, 

comprometendo o mapeamento e as ações no território. 

5.5. Visita Técnica – ESF JARDIM ELDORADO 

Assim como a ESF Vila Guilherme, a estrutura física foi construída em madeira, 

apresentando inapropriado aspecto visual externo para identificação de serviços de Saúde 

(coloração marrom), fugindo às cores padrões (tons claros) para identificação de sujidades, 

porém, no geral com estrutura conservada, exceto salão anexo que apresenta ampla 

infiltração, necessitando de reparos de alvenaria, elétrico e hidráulico em geral.  

* Operacionalização do serviço: 

- Aproximadamente 10.000 prontuários ativos; 

- Possui 02 equipes de ESF, com quadro de Agentes Comunitários de Saúde 

completo; 

 

Observação: Esta Unidade apresenta a maior vulnerabilidade em termos de 

segurança do território municipal, segundo informado pelo Sr. Bruno.  

5.6. Visita Técnica - SAMU 

O serviço está localizado dentro do perímetro anexo da UBS I, posto descentralizado 

controlado pela Central de Regulação de Mogi das Cruzes, contando com 02 ambulâncias 

de suporte básico, sendo 01 ambulância descaracterizada fornecida pelo município. O 

serviço possui Sistema Informatizado Operacional próprio. 
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5.7. VISITA TÉCNICA – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado que não existem definição e padronização de processos de trabalho 

nas Unidades visitadas, além de precariedade dos fluxos das atividades rotineiras, e falta 

de clareza das diversas atribuições funcionais de cada categoria. Além disso, não existem 

protocolos ativos para grupos prioritários, como: Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, 

Crianças menores de 02 anos, e Pós-covid 19. Neste sentido, carecendo de reestruturação 

no geral, possibilitando vasto território de oportunidades de melhorias.  

Dentro do aspecto estrutural físico das Unidades de Estratégia de Saúde da Família, 

as quais todas foram construídas em madeira, pintadas na cor marrom, conforme informado 

pelo Sr. Bruno, e devido a esta característica de construção, proporciona inapropriada 

temperatura de ambiente para o seu funcionamento. Além disso, não foi constatado 

certificado de controle de pragas urbanas, inclusive para Cupins, que pode comprometer a 

estrutura física destas Unidades. 

No aspecto do quadro funcional, existe apenas 40% do total mínimo exigido de 

Agentes Comunitário de Saúde para compor as equipes de Estratégia de Saúde da Família 

dentro do território municipal. Além disso, não foi evidenciada atualmente a função de 

Coordenação Geral de Enfermagem, necessitando a composição desta função dentro do 

projeto, assim como não foi evidenciada a função de Coordenação de Farmácia, comumente 

de tal importância.  

Sobre a atual realização de exames laboratoriais no município, conforme informado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento substancial, passado de 

13.000/mês para 20.000/mês. Já a realização de exames de imagem, como Ultrassom, 

estão em torno de 1.000 exames/mês e Tomografia Computadorizada na casa de 300 

exames/mês. 

Vale ressaltar, que não está evidenciado dentro do Termo de Referência a 

responsabilidade em fazer, sobre o fornecimento de Oxigênio para toda a Rede de Saúde 

em questão. 
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Foi evidenciado que existem apenas 03 carros disponíveis para a realização de Visita 

Domiciliar no município, cabendo redimensionamento desta quantidade para cumprir com a 

oferta  necessária. 

Conforme verificado in loco, atualmente não existe a função de Controlador de 

Acesso, tampouco a função de Vigilante nas Unidades de Saúde, podendo ocasionar 

ocorrências de dano ao patrimônio público, assim como furtos em geral. 

 

5.8. VISITA TÉCNICA – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

UBS I – Unidade Central 
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  Mapa de atendimentos do serviço de Fisioterapia – Maio/2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UBS I – Setor de Odontologia 

                             Recepção                      Sala Odontológica 
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ESF Vila Guilherme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada – ESF Vila Guilherme 
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                  Sala de Espera                 Recepção  

 

                

   

 

 

 

 

 

 

                    

                 Corredor Central       Mapa de atendimento – ESF Vila Guilherme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a5

3
 

                                     Sala de Inalação                           CME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixada Geral - ESF Jardim Eldorado 
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           Recepção – ESF Jardim Eldorado            Sala de Atendimento 
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Salão Externo 

 

 

 

6. ATIVIDADE – ATENÇÃO BÁSICA, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF e 

ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS  

O direito à saúde é um dos direitos sociais, presente na Constituição Federal, sendo 

assim, um direito de todos e dever do Estado. Se tratando de saúde o que está em questão é 

o direito à vida, à sobrevivência do ser, e esse direito é superior a todos. 

A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre 

os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios. A rede que compõe o SUS 

é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, 

média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as 

ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência 

farmacêutica. 
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Diretrizes da Atenção básica são a regionalização e hierarquização, territorialização, 

população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, 

coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. 

A Atenção Básica – e de maneira especial, a ESF, para sua consecução – necessitam 

de diretrizes que apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A definição de território 

adstrito, tão cara à sua organização, coloca-se como estratégia central, procurando 

reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações de 

promoção, prevenção e atenção à saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005) 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) tem como missão a restruturação da atenção 

básica no País, vista como estratégia de expansão, qualificação e consolidação por gerar uma 

mudança do processo de trabalho, trazendo maior qualidade e resolutividade, aperfeiçoando 

o cumprimento daquilo que a população espera, fortalecendo as ações locais de saúde e 

garantindo o desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios e diretrizes do 

SUS. 

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: Definição 

do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes. 

Prover atenção integral, inconstante e organizada à população adscrita. 

Como desafios institucionais para expandir e qualificar a Atenção Básica no contexto 

brasileiro destaca-se:  

• A expansão e estruturação de uma rede unidades básicas de saúde que 

permitam a atuação das equipes na proposta da saúde da família;  

• A contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família 

com reforço as estruturas gerenciais nos municípios e estados;  

• A elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais frequentes do estado de saúde da 

população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, 

flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais;  
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• Ações que visem o fortalecimento das estruturas gerenciais com vistas a: 

programação da Atenção Básica, supervisão das equipes, uso das informações para a tomada 

de decisão;  

• Revisão dos processos de formação e educação em saúde com ênfase na 

educação permanente das equipes, coordenações e gestores;  

• A definição de mecanismos de financiamento que contribuam para a redução das 

desigualdades intramunicipais;  

• A institucionalização de processos de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação da Atenção Básica;  

• Ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na 

graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a responder aos desafios 

postos pela expansão e qualificação da Atenção Básica.  

A equipe multiprofissional é composta por Médicos, Enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde, sendo acrescentados em alguns casos os profissionais da Saúde 

Bucal.  

A Estratégia Saúde da Família no Brasil é destaque e modelo para outros países, sendo 

pauta política dos gestores públicos. 

O serviço contratado propõe-se na melhoria dos serviços assistências, aumentando a 

capacidade de atendimentos e trazendo a redução da espera nos atendimentos, exames, 

resultados e consultas. 

O serviço é executado no próprio Município de residência do usuário, com uma 

demanda menor trazendo maior eficiência no atendimento ao usuário, além de ser benéfico 

àqueles que necessitam de transporte para outras localidades, reduzindo assim os custos. 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes 
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atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. 

As diversas atividades são pautadas na prática do cuidado familiar ampliadas (clínica 

ampliada), escuta acolhedora, enfoque interdisciplinar e trabalho em equipe; promoção e 

práticas de ações intersetoriais; valorização dos diversos saberes na perspectiva da 

abordagem integral e resolutiva; estímulo à participação da comunidade no controle social, no 

planejamento, na execução e na avaliação das ações e o acompanhamento e avaliação 

sistemática das ações executadas. 

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

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

atos médicos e medicalizadores. 

A expansão e a qualificação da Atenção Básica, organizadas pela Estratégia Saúde da 

Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da 

Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Esta concepção supera a antiga 

proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, desenvolvendo-se por meio de 

práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em 

equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem 

responsabilidade. 

Os princípios fundamentais da Atenção Básica no Brasil são: integralidade, qualidade, 

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

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

destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas 

fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a Saúde da Família 

é compreendida como a estratégia principal para mudança deste modelo, que deverá sempre 

se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. 

A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes de 

saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a 

Atenção Básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS.  
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A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela 

evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da 

Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. 

Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação 

dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real 

substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela 

capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de 

vida da população assistida.  

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde 

tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no 

SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido 

resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas às equipes 

saúde da família.  

Estudos acadêmicos em curso demonstram que a Saúde da Família no período de 1992 

a 2002 apresenta indicadores animadores como a redução da mortalidade infantil. 

Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade de 

São Paulo e Universidade de Nova York, demonstra que a cada 10% de aumento de cobertura 

o índice de mortalidade infantil cai em 4,6%, além de aumentar a satisfação dos usuários 

quanto ao atendimento recebido resultado das mudanças das práticas das equipes de saúde. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo assistencial da Atenção Básica, que 

se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em um território adstrito e desenvolve 

ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades de sua 

população. O modelo da ESF busca favorecer a aproximação da unidade de saúde das 

famílias; promover o acesso aos serviços, possibilitar o estabelecimento de vínculos entre a 

equipe e os usuários, a continuidade do cuidado e aumentar, por meio da corresponsabilização 

da atenção, a capacidade de resolutividade dos problemas de saúde mais comuns, produzindo 

maior impacto na situação de saúde local. 

Tem como diretrizes a integralidade e a equidade da atenção, a coordenação e 

longitudinalidade do cuidado das famílias e das pessoas sob sua responsabilidade. 
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As unidades de saúde da atenção básica a serem gerenciadas pela Irmandade da 

Santa casa de Misericórdia de São Bernardo no município de Santa Isabel são: 

 

 

UNIDADE 

UBSI - “Prefeito Ilário Dassiê” – Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, 930 

UBSII - “Dr. Francisco Pedreira Ribeiro” – Endereço: Avenida Brasil, s/n  

UBSIII - “Prefeito José Raimundo Lobo” - Endereço: Estrada Irmã Maria 
Rafaela Gonçalves Correa, km. 08  

UBS IV - Jardim das Acácias. Rua Maria de Lourdes Saes Nunes, 220 

 

 

Os trabalhadores da saúde da família devem cumprir metas, participar de reuniões e ao 

mesmo tempo atender aos imprevistos, os quais abrangem demandas por respostas a 

problemas que extrapolam os programas previstos para os usuários e questões 

administrativas que muitas vezes vão além das funções previamente estipuladas para os 

profissionais. 

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

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

equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são 

compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 

e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, um 

auxiliar de saúde bucal e um técnico em saúde bucal.  

A organização do trabalho das equipes deve estar centrada nas necessidades dos 

usuários e na busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população. 

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil habitantes, 

sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a 

ter corresponsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas 

unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-

se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter 
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território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir 

sobre os fatores de risco aos qual a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, 

permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.  

E, ainda por estabelecer vínculos de compromisso e de corresponsabilidade com a 

população; por estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das 

ações e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a 

tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com 

diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que 

transcendem a especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as 

condições de vida e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade.  

As USF deverão serão compostas por: Médico da especialidade medicina de Família e 

comunidade; Enfermeiro; Cirurgião-dentista, Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Consultório 

Dentário, Equipe Administrativa e Limpeza. Os Agentes Comunitários de Saúde serão cedidos 

pelamunicipalidade. 

As unidades de estratégia de saúde da família a serem gerenciadas pela Irmandade da 

Santa casa de Misericórdia de São Bernardo no município de Santa Isabel são: 

UNIDADE 

ESF – Vila Nova - Endereço: Rua Mar Cáspio, 01  

ESF – Vila Guilherme - Endereço: Rua Japão, 844  

ESF – Jardim Eldorado - Endereço: Av. Dirce de Souza Machado, 500 

ESF – Jardim Novo Éden – Endereço: Rua das Rosas, 764  

ESF – Cachoeira - Endereço: Via das Cerejas, s/n  

ESF – Ouro Fino - Endereço: Rua do Comércio, s/n  

 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado, no ano de 1991, 

baseado na experiência bem sucedida dos agentes de saúde do Ceará. Considera-se que o 

agravamento da desigualdade social, com o aumento da pobreza e a restrição de acesso às 

políticas públicas – tais como educação, saúde, trabalho e renda, entre outras – delineou a 

característica inicial dos ACS, a maioria mulheres e com baixa escolaridade.  

Dessa forma, o ACS representava a força de trabalho essencial aos programas da 

Atenção Primária à Saúde e sobre ele recaiu a responsabilidade de “desenvolver atividades 
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de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e 

coletivas, nos domicílios e na comunidade com supervisão competente” (art. 1 do Decreto 

Federal no 3.189/1999, que fixou as diretrizes para exercício das atividades do ACS). Com 

efeito, o PACS financiou uma equipe composta de ACS, que, na época, eram trabalhadores 

leigos recrutados na própria comunidade para atuar em ações de vigilância e de educação em 

saúde. Destaca-se que esse financiamento ocorria por meio da celebração de convênio entre 

a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ampliando 

os serviços ofertados. Esses programas “têm em comum a figura do ACS como elemento 

inovador no quadro funcional, sobre o qual recai expectativa de mediação e facilitação do 

trabalho de atenção básica em saúde” (Bornstein; Matta; David, 2009, p. 194). Pela velocidade 

de expansão do Programa Saúde da Família, o Ministério da Saúde, em 2004, consolidou esse 

modelo em termos da Estratégia Saúde da Família (ESF), transição sustentada por um 

processo que vem permitindo a real substituição da lógica de organização da tradicional rede 

de Atenção Primária à Saúde, sob o domínio dos municípios, pela capacidade da produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida. 

A ESF representa um projeto dinamizador do SUS, condicionado pela evolução histórica e 

pela organização do sistema de saúde no Brasil (Brasil, 2011). A partir da nova Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB), o PACS tornou-se a Estratégia de Agentes Comunitários 

de Saúde (EACS), sendo necessária para sua implantação a existência de um enfermeiro para 

até, no máximo, doze e, no mínimo, quatro ACS. 

Na EACS, a equipe é diferenciada e, será composta por minimamente: 1 (um) 

Enfermeiro 40 horas, 02 (dois) Auxiliares de Enfermagem 40 horas, 01 (um) Administrativo 40 

horas, 01 Auxiliar de Limpeza 40 horas e 01 (um) Médico Generalista 20 horas semanais. Os 

profissionais: Enfermeiro, 

Administrativo, Auxiliar de Limpeza e Médico deve dividir sua carga horária, atuando nas duas 

unidades físicas, de modo que garantam o funcionamento integral das ações de saúde e 

cumprimento das metas. 

Quanto ao profissional Auxiliar de Enfermagem, será dividido 01 (um) para cada unidade. O 

Médico Generalista tratado neste parágrafo deverá ser capaz de realizar acompanhamento de 

todas as linhas de 

cuidado previstas na APS, como: atendimento clínico, pré-natal, puericultura e demais ações 
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preconizadas nas redes de atenção à saúde. 

 

A Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) a ser gerenciadas pela 

Irmandade da Santa casa de Misericórdia de São Bernardo no município de Santa Isabel são: 

UNIDADE 

EACS – Pouso Alegre / Cafundó - Endereço: Estrada do Pouso Alegre, s/n 

EACS – Jaguari – Endereço: Estrada do Jaguari ,s/n 

 

6.1 - ATENÇÃO BÁSICA, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF E ESTRATÉGIA 

DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS 

6.1.1. Territorialização 

A atuação das equipes de saúde da família ocorrerá nas unidades básicas de saúde, 

nas residências, na mobilização da comunidade e na parceria com os recursos e 

equipamentos sociais disponíveis na comunidade.  

O processo de trabalho caracteriza-se inicial e continuamente pela definição do território 

de atuação, momento onde ocorre a apropriação do espaço local de atuação, diagnóstico, 

identificação das potenciais parcerias, problemas de saúde e consequente programação e 

implementação das atividades segundo critérios de risco à saúde.  

A definição do território de atuação deverá ser resultado de um processo de 

territorialização, que vai além da identificação geográfica, fazendo com que a equipe explore 

e se aproprie de sua área de abrangência, seja capaz de movimentar-se por ela detectando 

suas principais características, identificando a população que aí reside e as relações 

construídas com o ambiente. Apropriar-se do território vai ajudar a equipe a planejar as ações 

de tal forma a obter resultados e mudanças nos indicadores de saúde voltados a essa 

comunidade.  

O território é dinâmico e deve ser olhado constantemente e nesse processo deve ser 

considerada a acessibilidade, os atores sociais, os líderes, as necessidades e demandas, e 

todos devem ser ouvidos e convidados a contribuir com o processo de apropriação do espaço 

local. 
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É de fundamental importância para a equipe a visualização da área a ser trabalhada em 

forma de mapas específicos. Traçar a área de abrangência a partir dos setores censitários 

facilita o processo de territorialização, pois os setores podem nos auxiliar com as 

características daquele espaço como dados de nº de casas ocupadas, densidade 

populacional, renda familiar, entre outros. 

A partir da possibilidade de utilização de mapas, como opção, pode-se construir o mapa 

inteligente, que é um instrumento utilizado para aglutinar os dados, facilitando o estudo e a 

compreensão de diferentes aspectos do território. Ressalta-se que o processo de 

territorialização deverá estar presente no cotidiano da prática da Estratégia Saúde da Família 

seja para definir uma área nova, adequar áreas já existentes, apropriação de um membro novo 

da equipe e/ou na identificação de novas situações em saúde da comunidade.  

A ESF se propõe a um atendimento integral das famílias residentes em sua área de 

responsabilidade. E dessa forma, assistir com integralidade inclui, entre outras questões, 

perceber o homem como sujeito histórico, social e político articulado ao seu contexto familiar, 

ao meio ambiente e a sociedade no qual se insere. Sendo assim, as ações dos profissionais 

da ESF devem estar centradas na família e no estabelecimento do vínculo. 

Através das técnicas de geoprocessamento, podem-se integrar informações de 

diversas fontes, como, por exemplo, dados de saúde, sociais e ambientais que permitam 

determinar uma melhor localização e associação das problemáticas a serem estudas, 

facilitando assim, o planejamento de ações por parte do ESF e da sociedade civil organizada.  

O Geoprocessamento envolve o planejamento, a coleta, a organização e a análise dos 

dados, com a possibilidade se produzir diferentes formas de agregação, construindo-se 

diferentes mapas, no entanto vai além, pode ter fins administrativos a partir da análise com a 

percepção de saúde  

Buscando um maior detalhamento das informações do território de atuação dos agentes 

e, consequentemente, o entendimento das relações ambiente e saúde, o Sistema a ser 

implantado pela Irmandade da Santa casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, 

identifica as características, ruas dos domicílios no território das equipes de AB. Esse cadastro 

busca identificar, também, situações de populações que habitam em locais que não podem 
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ser considerados domicílio, por exemplo, situação de rua (IBGE, 2009) - e que, no entanto, 

devem ser monitoradas pela equipe de saúde.  

O Sistema a ser contratado permitirá à equipe a realização de ressetorização da área 

de abrangência das microáreas de cada Agente Comunitário de Saúde, Equipe Saúde da 

Família e Unidade Básica de Saúde conforme as normas da Política Nacional de Atenção 

Básica vigente. 

 

6.1.2. Cadastramento das Famílias 

O cadastramento dos usuários é uma das primeiras ações realizadas no território de 

atuação da ESF. Para realizar o cadastro é necessário considerar o território não apenas como 

espaço delimitado geograficamente, mas como um espaço onde as pessoas vivem, 

estabelecem suas relações sociais trabalham e cultivam suas crenças, valores e cultura, 

processo que implica em uma coleta de dados adequada e sistematizados, bem como 

atualização periódica. 

O cadastramento dos usuários deve ser realizado pelos agentes comunitários de saúde, 

no próprio domicílio, por meio de entrevista durante a visita, utilizando a ficha A, como 

norteadora do processo, que deve ser preenchida e encaminhada para o registro dos dados 

no SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica, ou outro sistema que venha substituí- 

lo.  

É importante lembrar que a ficha A deve ser preenchida no início da implantação da 

ESF com a finalidade de fazer o diagnóstico da situação de vida e saúde da população adstrita 

ao território da equipe e deve ser atualizada mensalmente pelo ACS, seguindo o mesmo fluxo 

de alteração dos dados quando houver necessidade de modificação dos mesmos, a qual deve 

ser encaminhada novamente para digitação. 

A ficha A, ficará arquivada no prontuário familiar, dentro da plataforma eletrônica de 

atendimento e gestão, contribuindo para a construção do prontuário único e garantia do livre 

acesso à informação por todos os membros da equipe. Tal ação permite a identificação e 

apropriação do território, através desse instrumento, por toda a equipe, e utilização dos dados 

na identificação de necessidade e construção de estratégias.  
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O cadastramento inicial dos usuários da área de abrangência das equipes de saúde da 

família seja realizado no período máximo de 02 meses, respeitando a linha de base da 

territorialização, lembrando que a atualização do cadastramento das famílias deve ser 

realizada constantemente. 

No Sistema eletrônico de atendimento que acompanha esta proposta, o cadastro 

domiciliar, o vínculo do cidadão ao seu domicílio é feito por meio do CadSUS do responsável 

familiar. Esse cadastro pode ser vinculado a mais de um responsável familiar e, portanto, a 

mais de um núcleo familiar. 

 

6.1.3.  Reuniões da Equipe de Saúde da Família 

 

O objetivo da reunião de equipe é garantir um espaço onde são avaliadas e planejadas 

ações decorrentes das atividades cotidianas dos membros das equipes de saúde da família, 

discussão de casos, permitindo tomadas de decisões em tempo real, e subsequente análise 

dos resultados obtidos.  

As reuniões devem contar com a participação de todos os integrantes da equipe e 

realizadas periodicamente, não ultrapassando o período de uma semana. Ressaltamos a 

importância deste espaço privilegiado para ações de capacitação além de permitir 

acompanhamento das atividades dos ACS e auxiliares de enfermagem e fortalecimento da 

integração da equipe. 

 

6.1.4.  Participação Social 

 

É de extrema relevância a participação Social nos Serviços de Saúde, devendo ser 

fortalecida a implantação dos Conselhos Locais de Saúde, seguindo as orientações da SMS 

de Santa Isabel, tanto na composição do Conselho quanto na periodicidade das reuniões. 

Nestas reuniões as informações sobre o desenvolvimento do plano de trabalho serão 
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apresentadas e discutidas assim como outros esclarecimentos solicitados pelos conselheiros. 

Os funcionários e usuários serão incentivados pela gestão local a participarem dos Conselhos 

Gestores Locais, Regional e Municipal, Conselhos Participativos, Conferência Municipal de 

Saúde e outros fóruns de discussão e deliberação. 

O Conselho Gestor de Unidade é o espaço privilegiado para o exercício do controle 

social, com formação tripartite (governo, trabalhadores/prestadores e usuários) e tem o papel 

de formular, acompanhar, avaliar a política de saúde, de acordo com legislação federal Lei 

8.142/90. 

Os Conselhos Gestores de cada unidade são compostos de 50% de usuários eleitos 

entre seus pares, 25% de representantes dos trabalhadores eleitos entre seus pares e 25% 

representantes dos gestores da unidade. Os Conselhos Gestores têm o potencial de ter uma 

visão de futuro da saúde e qualidade de vida do território, trazem casos onde ocorreram falhas 

no processo de atendimento que ajudam a corrigir as ações de serviço e ajudam a envolver a 

comunidade em ações de promoção da saúde. Aos gerentes de unidades cabem organizar as 

reuniões destes Conselhos. 

 

6.1.5. Ações de Promoção à Saúde 

 

A Promoção da Saúde é entendida como um campo conceitual, político e metodológico 

para analisar e atuar sobre as condições sociais que são importantes para melhorar a situação 

de saúde e de vida das pessoas (BÓGUS, 2002). 

Desde a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, em 

1986, as demais conferências internacionais têm difundido conceitos básicos que exigem um 

reposicionamento da saúde coletiva em torno do compromisso de saúde para todos 

(MOYSES, 2004). 

Conforme definido na Carta de Otawa em 1986, promoção de saúde visa: 

 Criação de ambientes que conduzam à saúde, reconhecendo o impacto do 

ambiente nas condições de saúde e identificando oportunidades de mudanças pró-saúde. 
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 Construção de políticas saudáveis - considerando o impacto de políticas públicas 

de outros setores no setor saúde. 

 Fortalecimento das ações comunitárias – dos indivíduos e das comunidades nos 

processos decisórios, redes sociais, planejamento e estratégias para a saúde. 

 Desenvolvimento de habilidades pessoais – estímulo ao desenvolvimento de 

habilidades pessoais, sociais e políticas que permitam aos indivíduos promover a saúde. 

 Reorientação dos serviços de saúde - o foco do trabalho clínico curativo deve ser 

dirigido à meta da saúde com equidade. 

 

Sendo um dos princípios da Promoção da Saúde o foco na população como um todo, a 

seleção da abordagem deve estar orientada para reduzir as desigualdades sociais. A 

estratégia de base populacional é a ação apropriada para lidar com problemas que estão 

difundidos na população, buscando a melhoria das condições gerais de saúde. 

Na abordagem de fatores de risco comum, a lógica é a atuação sobre um determinado 

fator que pode estar concorrendo simultaneamente para o desenvolvimento ou agravamento 

de diferentes doenças ou agravos. Assim, por exemplo, a cárie dentária, a diabete e a 

obesidade têm a dieta como um fator de risco comum. Para tanto, depende de ações 

intersetoriais, articuladas e coordenadas pelos diferentes setores da sociedade, do Estado, do 

sistema de saúde e outros parceiros. A promoção da saúde pode ser entendida, então, como 

um desfecho positivo decorrente da implementação de políticas públicas saudáveis. 

A promoção da saúde vem respaldando as atuais discussões de um novo modelo 

voltado para a Defesa da Vida, que tem por base: 

 

• A qualidade de vida e a consciência das pessoas sobre sua saúde. 

• Definição de prioridades a partir de indicadores e variáveis preditoras, centradas nas 

populações. 

• Reconhecimento das diferenças sociais, econômicas e culturais, nas diferentes 

populações, como definidoras das condições de saúde. 
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• Níveis de atenção com fluxos de referência e contra-referência, trabalho em equipe, 

interdisciplinaridade e intersetorialidade. 

• Territórios como espaços sociais em que tendem a se agrupar pessoas que 

compartilham características similares de natureza cultural e socioeconômica. 

• Promoção da saúde por meio da assistência, da participação ativa dos sujeitos e 

modificação das condições objetivas de vida. 

 

Em consonância com o Pacto em Defesa da Vida, a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, aprovada pela Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, propõe que as 

intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando como objeto os problemas e 

necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes, de modo que a organização 

da atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, as ações e serviços que operem sobre 

os efeitos do adoecer e aqueles que visem o espaço para além dos muros das unidades de 

saúde e do sistema de saúde, incidindo sobre as condições de vida e favorecendo a ampliação 

de escolhas. Estabelece, ainda, como diretrizes: 

 

• Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte fundamental da busca da equidade, 

da melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

• Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o 

desenvolvimento integral das ações de Promoção da Saúde. 

• Fortalecer a participação social, entendendo-a como fundamental na consecução de 

resultados de Promoção da Saúde, em especial a eqüidade e o empoderamento individual e 

comunitário. 

• Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas 

horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais. 

• Incentivar a pesquisa em Promoção da Saúde, avaliando eficiência, eficácia, 

efetividade e segurança das ações prestadas. 
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• Divulgar e informar as iniciativas voltadas para a Promoção da Saúde aos profissionais 

de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias participativas e o saber 

popular e tradicional. 

 

6.1.6. Planejamento Anual das Unidades de Saúde 

 

Para a qualificação do trabalho desenvolvido pelas Unidades de Saúde, sugere-se a 

realização de planejamento anual com cronograma previamente estabelecido e garantido 

pelos gestores das Unidades em conjunto com Secretaria mUnicipal de Saúde de Santa Isabel.  

O planejamento será ser realizado a partir do diagnóstico epidemiológico da área de 

abrangência, com estabelecimento de metas e definição de prioridades de acordo com as 

necessidades dos diferentes grupos sociais (moradores de áreas de risco, menores de 01 ano, 

gestantes, idosos, diabetes, fármacos-dependentes, vítimas de violência, entre outros).  

As equipes deverão ter claros seus objetivos e adequá-los àqueles a serem alcançados 

pela Secretaria de Saúde e às metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, não esquecendo 

as adaptações necessárias às características do local. 

 

6.1.7. Consulta Médica 

 

As Consultas Médicas devem seguir as recomendações dos protocolos de 

acompanhamento clínicos vigentes e/ou elaborados conforme a necessidade, considerando 

as normas e orientações/protocolos vigentes do Ministério da Saúde, referentes ao 

acompanhamento da Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde do Idoso e Saúde da Mulher.  

Os atendimentos devem ser pautados na qualidade, local, a articulação com os outros 

equipamentos da rede possibilitando a efetividade e resolutividade do acompanhamento.  

É importante observar o processo de vinculação entre o Serviço e usuário, também 

possibilitado no momento da Consulta, bem como o processo do acolhimento, escuta e 
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orientações adequadas ao usuário acerca de suas necessidades em saúde e seu tratamento, 

fornecimento de tratamento individualizado, respeitando e considerando as condições de vida 

do sujeito e o ambiente em que se insere.  

Devem-se obedecer as orientações dos respectivos Conselhos de Classe, com relação 

aos registros adequados no prontuário clínico do usuário, visto que o mesmo se caracteriza 

como parte do acompanhamento em saúde. 

 

6.2.  ESB – Equipe da Saúde Bucal 

 

A Equipe da Saúde Bucal foi incluída na Estratégia da Saúde da Família de forma a 

ampliar a assistência, possibilitando uma maior integração no processo de trabalho do ESF, 

resultando em uma ação mais resolutiva no cuidado a Saúde do usuário, facilitando o fluxo de 

encaminhamentos, incentivando os usuários no tratamento odontológico, promovendo a 

prevenção à saúde.    

 

Consultas Odontológicas 

 

As Consultas e Acompanhamento Odontológico devem estar pautados em Protocolos 

apresentados como modelo nesta proposta ou definidos e pactuados com a Secretaria 

Municipal de Saúde local. Deve estar baseada nos conceitos determinados pelo Conselho de 

Classe e seu foco deve ser a orientação e acompanhamento da Saúde Bucal e da prevenção 

de Patologias Bucais; para tanto deve estar associada às ações de Orientação e sensibilização 

da comunidade para tais abordagens. O atendimento deve ser voltado e individualizado a cada 

Grupo, priorizando a Saúde Bucal da Infância, dos Idosos, Gestantes e portadores de doenças 

crônicas como a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus. 

 

6.2.1. Garantir Acesso à Demanda Espontânea 
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Os serviços de saúde bucal devem ser organizados de forma a acolher a demanda 

espontânea e os casos de urgência, e dar respostas às necessidades sentidas da população, 

sendo um importante caminho para resolutividade da atenção, o que contribui para a 

legitimidade da equipe na comunidade em que está inserida. 

A equipe de saúde deve desenvolver maneiras adequadas de receber os distintos 

modos com que a população busca ajuda nos serviços de saúde, respeitando o momento 

existencial de cada um. 

O Acolhimento pode contribuir para a ampliação do acesso aos serviços de saúde e 

para adequação do processo de trabalho em direção a respostas satisfatórias às necessidades 

da população. Significa que a porta de entrada da unidade de saúde deve ser alterada, para 

assimilar a ruptura de todo aparato que signifique dificuldade de acesso dos usuários, tais 

como o cartaz definindo o número de consultas disponíveis, fichas e triagem. Além de garantir 

o acesso, é necessário reorganizar e qualificar a recepção nos serviços de saúde. Essa deve 

apenas orientar o fluxo do usuário no serviço, já que a decisão sobre o seu ingresso na 

assistência é da equipe. 

A ordem de chegada não deve ser o principal critério para o atendimento dos casos, 

mas a sua gravidade ou o sofrimento do paciente. Neste sentido é que se prioriza o 

atendimento a qualquer urgência, quando esta estiver ocasionando dor ou sofrimento ao 

usuário. A urgência, inclusive, é um momento importante para a detecção de indivíduos com 

maior vulnerabilidade. 

O Acolhimento constitui-se como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos 

do serviço, não devendo limitar-se ao recebimento da demanda espontânea para identificação 

de risco ou definição de urgências. Desse modo é que o diferenciamos de triagem. Triagem 

refere-se a uma filtragem de quem pode e quem não pode ser atendido, baseada no que o 

serviço tem para oferecer, sem considerar as necessidades dos usuários. 

Acolher é receber bem, com atenção e disponibilidade para escutar, valorizar as 

particularidades de cada caso, buscar uma forma de compreendê-lo e solidarizar-se com ele. 
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Desenvolver Ações Programadas de Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e de 

Assistência, Voltadas ao Controle das Patologias Crônicas e/ou às Populações mais 

Vulneráveis do Território:  

 

(a) famílias prioritárias definidas a partir de critérios de risco social;  

(b) famílias prioritárias definidas a partir de levantamento de necessidades 

odontológicas;  

(c) famílias de gestantes;  

(d) famílias de pessoas com hipertensão; e outras.  

 

A atenção programada é caracterizada por pessoas cadastradas na área que compõem 

o grupo priorizado para a atenção na unidade de saúde e que necessitam de atendimento 

continuado. Inclui ações individuais e/ou coletivas de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e de intervenções cirúrgico-restauradoras ofertadas de forma organizada. Cabe às 

equipes em conjunto com a comunidade, a partir da realidade social, definir a estratégia e os 

grupos prioritários para atenção em saúde bucal programada. 

As ações programadas de assistência devem levar em conta o risco de adoecimento, 

seja ele individual ou familiar. A avaliação de risco permite que o serviço de saúde estabeleça 

como critério para definição de prioridade no atendimento o agravo à saúde e/ou grau de 

sofrimento – individual, familiar, social e não mais a ordem de chegada. 

Deve ser realizado por profissional da saúde que identifica os usuários que necessitam 

de atenção priorizada. Para definição das atividades educativo-preventivas e curativas é 

importante considerar também a atividade da doença. A adoção deste critério, embora priorize 

esta situação, não significa a exclusão dos indivíduos sem atividade de doença dos grupos de 

controle ou manutenção coletiva. Os protocolos técnicos podem contribuir para a definição de 

prioridades. Cada município deve, em conjunto com os trabalhadores, definir os protocolos 

mais adequados sob a ótica da intervenção multiprofissional, legitimando a inserção de todos 

os profissionais. 
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A construção da agenda deve estar pautada nas necessidades da população a partir 

de critérios epidemiológicos das áreas de abrangência e/ou de influência das unidades de 

saúde de forma equânime e universal, devendo ser amplamente discutida com a comunidade, 

nos conselhos de saúde em nível local e municipal. 

A manutenção ou retorno programado caracteriza-se por um conjunto de procedimentos 

que visam manter a saúde bucal e o controle das patologias identificadas. Os usuários que 

concluíram seus tratamentos clínicos, ou que vêm se mantendo saudáveis, devem ser 

agendados para acompanhamento periódico e reforço do autocuidado. 

 

6.2.2. Organizar uma Atenção Domiciliar  

As ESF e ESB conta com alguns recursos como o cadastro das famílias, realizado pelo 

ACS por meio do preenchimento da “Ficha A” do SIAB. As fichas de atendimento serão integradas 

ao sistema CMDPRO, que acompanha esta proposta. 

A visita domiciliar realizada pelo ACS permite, além da constante atualização do 

cadastro familiar, a identificação e o acompanhamento de indivíduos e/ou grupos prioritários. 

A vista domiciliar realizada pelos profissionais, a partir de prioridade pré-definida, contribui 

para uma abordagem com direcionamento familiar na organização das ações assistenciais. 

A definição do território de adscrição das unidades básicas permite que as equipes se 

organizem para realizar atenção domiciliar dentro das necessidades da comunidade. 

Atenção domiciliar é um conjunto de ações realizadas por uma equipe interdisciplinar 

no domicílio do usuário-família, a partir do diagnóstico da realidade em que está inserido, de 

seus potenciais e limitações. A Equipe Saúde da Família deve articular ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, favorecendo assim, o desenvolvimento e 

adaptação de suas funções de maneira a restabelecer sua independência e a preservação da 

autonomia dos sujeitos. 

Atenção Domiciliar integra ainda duas modalidades específicas: a assistência domiciliar 

e a internação domiciliar. A Assistência Domiciliar pode ser realizada por profissionais da 

Atenção Básica ou da Atenção Especializada. A Assistência Domiciliar na Atenção Básica1 é 
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uma modalidade da Atenção Domiciliar, inerente ao processo de trabalho das equipes deste 

nível de atenção. Destina-se a responder às necessidades de saúde de um determinado 

segmento da população com perdas funcionais e dependência para a realização das 

atividades da vida diária. A operacionalização deve ser executada pela equipe por meio de um 

planejamento construído em conjunto de forma pactuada com o usuário-família, e 

considerando as atribuições das membros da equipe. 

Para que as atividades da assistência domiciliar atendam às necessidades do usuário 

família é necessário que a equipe sistematize um planejamento de ações integrado, dinâmico, 

flexível e adaptável à realidade do usuário. Recomenda-se que a família participe ativamente 

nesse processo. O planejamento deve contemplar a participação e a frequência de todos os 

profissionais na execução das ações, a partir das necessidades do usuário/família, buscando 

distribuir os profissionais de forma a otimizar o trabalho da equipe. 

Visitas domiciliares, quando necessárias, devem ser agendadas e realizadas, sempre 

segundo critérios definidos pela equipe de saúde para o acompanhamento de pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidade. 

Reordenar a Atenção de Média Complexidade, como nos encaminhamentos aos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e aos estabelecimentos de alta 

complexidade no nível hospitalar. 

A definição do campo da prática das Equipes Saúde Bucal na Atenção Básica extrapola, 

e muito, os limites da boca, o que exige na composição que suas ações integrem diferentes 

áreas de conhecimento. São ações que devem integrar a prática das Equipes Saúde Bucal na 

Atenção Básica: 

 

6.2.3. Ações Intersetoriais 

 

Significam intervenções para mudar circunstâncias sociais e ambientais que afetam a 

saúde coletivamente e que possam conduzir a ambientes saudáveis. Envolvem 

estabelecimento de parcerias com setores e atores fora da área da saúde.  



 

P
ág

in
a7

6
 

Salienta-se a necessidade de ações que visem o fortalecimento dos indivíduos e das 

comunidades no processo de definição de prioridades, tomada de decisões, desenvolvimento 

de redes sociais, planejamento e implantação de estratégias que levem à obtenção de saúde. 

Toda comunidade dispõe de elementos em sua cultura, ou mesmo estruturas governamentais 

ou não, que podem auxiliar na ampliação dos fatores de proteção da comunidade. Cabe à 

Equipe Saúde da Família identificá-los e programar ações que venham ao encontro da 

construção de sujeitos-coletivos capazes de autogerir suas vidas. 

Como exemplo cita-se o apoio a ações e políticas que:  

(1) promovam desenvolvimento social;  

(2) possibilitem o acesso a saneamento básico e incentivem a fluoretação das águas 

de abastecimento;  

(3) contribuam para o combate ao fumo e uso de álcool; (4) incentivem dietas mais 

saudáveis;  

(5) contribuam para garantir proteção no trabalho; ( 

6) contribuam para o trabalho transversal de conteúdos de saúde bucal no currículo 

escolar, através do aproveitamento da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB - Lei 

no 9394/96), entre outras. Especificamente em relação à LDB, significaria discutir a saúde 

bucal em vários momentos e disciplinas escolares, de acordo com a realidade de cada escola, 

contribuindo para a construção de escolas saudáveis. 

6.2.4. Ações Educativas 

 

A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia 

dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos. Sua 

finalidade é difundir elementos, respeitando a cultura local, que possam contribuir com o 

empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos 

de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida  

Em geral, o conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar: 
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 (1) as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem;  

(2) a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício 

fluoretado e o uso do fio dental;  

(3) os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose;  

(4) as orientações gerais sobre dieta;  

(5) a orientação para auto-exame da boca:  

(6) os cuidados imediatos após traumatismo dentário;  

(7) a prevenção à exposição ao sol sem proteção; e,  

(8) a prevenção ao uso de álcool e fumo. 

 

O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a equipe de 

saúde, principalmente em relação às ações propostas por ciclo de vida, condição de vida, e 

por fatores de risco comum para várias doenças. 

A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os membros da 

equipe de saúde bucal, mas os profissionais auxiliares podem ser as pessoas ideais para 

conduzir o trabalho nos grupos. O ACS tem papel relevante na divulgação de informações 

sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal orientar o seu trabalho. A presença do 

CD é importante em momentos pontuais e no planejamento das ações.  

Salienta-se a importância da revisão das práticas pedagógicas, especialmente em se 

tratando de abordagem para educação para adultos e jovens, que necessariamente difere da 

educação para crianças. São aspectos importantes a serem observados na educação em 

saúde bucal: 

 Respeito à individualidade. 

 Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de 

mudança. 

 Respeito à cultura local. 
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 Respeito à linguagem popular para encaminhar uma construção conjunta da 

prática. 

 Ética. 

 Autopercepção de saúde bucal. 

 Reflexão sanitária: o processo de educação em saúde deve capacitar os usuários 

para participar das decisões relativas à saúde. 

 Uso de metodologias adequadas a cada situação e a cada grupo etário. 

As ações educativas no nível coletivo podem ser feitas com os seguintes enfoques: 

População: atividades educativas voltadas para a população como um todo. Existem 

fatores de risco comuns a várias doenças, tais como tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol 

sem proteção e dieta inadequada, entre outros, e que devem ser abordados em conjunto no 

nível da equipe de saúde, de forma multiprofissional. 

Grupos e espaços sociais: identificar no território possíveis grupos para serem 

trabalhados a partir de critérios de risco, possibilidade de atuação e recursos disponíveis. 

Grupos operativos na unidade de saúde: grupos formados para a problematização das 

questões de saúde bucal, integração e a democratização do conhecimento a partir de um 

encaminhamento individual. Nesses grupos devem ser trabalhadas minimamente a 

causalidade dos agravos, formas de prevenção, a revelação de placa e a escovação 

supervisionada. 

Famílias: incluir as atividades educativas na rotina do trabalho dos agentes comunitários 

de saúde e da Equipe Saúde da Família, a partir de critérios de risco ou da identificação do 

núcleo familiar como um fator determinante no processo saúde-doença. 

Indivíduos: realizada em todas as etapas do tratamento, de forma particularizada, para 

atender a necessidades individuais, visando à autonomia no cuidado. 

Campo da atenção à Saúde Bucal no Território 
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6.3. Fluxograma de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde 

 

 

Em síntese, este fluxograma deve ser tomado como uma oferta, um ponto de partida 

possível, uma estratégia de visualização e organização do trabalho coletivo na UBS, devendo, 

sempre que necessário, ser adaptado, enriquecido, testado e ajustado, considerando a 

singularidade de cada lugar, de modo a facilitar o acesso, a escuta qualificada e o atendimento 
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a necessidades de saúde com equidade, assumindo a perspectiva usuário-centrada como um 

posicionamento éticopolítico que tem implicações organizativas e no processo de trabalho das 

equipes. 

O fluxograma proposto deve ser contextualizado, pois, se há um usuário cuja 

necessidade requer agendamento de consulta em até uma semana e se há disponibilidade no 

dia (pelo número de faltosos, por exemplo), pode-se aproveitar para atendê-lo (facilitando a 

vida dele, otimizando as ofertas existentes e fortalecendo potencialmente o seu vínculo com a 

equipe.  

 

6.4. Atendimento na Recepção 

A recepção é a porta de entrada das Unidades Básicas da Estratégia de Saúde da 

Familia, e também seu cartão de visitas. É o local onde o paciente recebe uma atenção e 

sente-se acolhido. 

Este primeiro contato deverá será realizado por profissionais devidamente capacitados 

e qualificados para executá-lo com cordialidade, atenção, rapidez e adequado tratamento aos 

trâmites burocráticos necessários ao processo.  

Será registrado uma FA (Ficha de atendimento) onde serão inseridos os dados 

pessoais com foto e encaminhados para a sala de atendimento.  

Haverá um painel com uma fila eletrônica enquanto o paciente aguarda todos os 

atendimentos (consulta, medicamentos, procedimentos, etc),seguindo o atendimento de 

acordo com o grau de prioridade classificado na Triagem. A tela manterá o paciente informado 

em relação à sua ordem na fila. 

Após atendimento na recepção o paciente será encaminhado para a sua consulta. 

As filas estarão disponíveis em de Painéis contendo as seguintes características:  

 Nome do paciente e foto do paciente,  

 Data/Hora de início do atendimento,  

 Primeiro atendimento ou retorno,  
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 Chamadas não atendidas.  

As telas abaixo estarão disponíveis em painéis nas recepções e salas de espera para 

que o paciente possa acompanhar seu tempo de espera e sua posição. Ex: 

 

  Figura: Fila painel de atendimento – Clinico, de enfermagem ou ou classificação de Risco 

 

Serão chamados via painel através de foto e voz (sistema voice), facilitando 

principalmente no caso de pacientes analfabetos ou com algum tipo de deficiência visual e/ ou 

auditiva.  

Na recepção os profissionais estarão orientando sobre as agendas para as 

especialidades,  e regulação a ser implantada no âmbito do atendimento à rede básica. 

 

6.5. A assistência farmacêutica nas Unidades 

 

De Acordo com o Ministério da Saúde segue abaixo algumas diretrizes para farmácias 

nas Unidades de saúde. 

A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Esse conjunto envolve a pesquisa, o 
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desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e 

serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004b). 

Assim, a Assistência Farmacêutica apresenta componentes com aspectos de natureza 

técnica, científica e operativa, integrando-os de acordo com a complexidade do serviço, 

necessidades e finalidades. No entanto, a organização da Assistência Farmacêutica 

caracteriza-se como uma estratégia que procura superar a fragmentação entre esses 

componentes e as diversas áreas do sistema, mediante definição de fluxos na construção de 

um conjunto articulado e sincronizado, que influencia e é influenciado pelas áreas dos serviços 

de saúde. 

 

Estruturação para qualificação das farmácias nas Unidades 

Para que as ações da Assistência Farmacêutica atendam às necessidades de saúde 

da comunidade, o farmacêutico precisa conhecer a história, a estrutura do serviço de saúde e 

da Assistência Farmacêutica no município e nas unidades de saúde, os processos de trabalho, 

o perfil demográfico e epidemiológico, assim como as condições de vida e saúde da população 

local.  

Da mesma forma, é fundamental que o farmacêutico esteja articulado com a equipe de 

saúde na perspectiva de que a Assistência Farmacêutica faça parte das ações de saúde do 

município. Esse profissional deve atuar junto à equipe multiprofissional na busca da 

identificação dos problemas, sua hierarquização, estabelecimento de prioridades, definição 

das estratégias e ações para intervenção e os obstáculos a serem superados para atingir a 

dimensão integral da Assistência Farmacêutica. (BRASIL, 2006d). 

Sendo assim, a farmácia irá dispor de recursos humanos suficientes, tanto para gestão 

quanto para assistência aos usuários, mobilizados e comprometidos com a organização e a 

produção de serviços que atendam às necessidades da população de . As atribuições e 

responsabilidades individuais estarão formalmente descritas e perfeitamente compreendidas 

pelos envolvidos, que devem possuir competência suficiente para desempenhá-las. O 
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quantitativo desses recursos está disposto no quadro de RH apresentado nesta Proposta, que 

atende perfeitamente a complexidade do serviço prestado pela farmácia. 

O desenvolvimento dos serviços farmacêuticos aqui descritos como técnico-

assistenciais necessitam de equipe plenamente capacitada para aplicar conhecimentos sobre 

os medicamentos, a terapêutica, as habilidades e as competências para estabelecer a relação 

com os usuários dos serviços e a equipe de profissionais de saúde. Destaca-se, nesse 

contexto, a importância da comunicação.  

A Entidade fará periodicamente a capacitação de todos os funcionários para atuar nas 

farmácias das Unidades, pois consideramos indispensável e  fundamental que o gestor e o 

responsável pela farmácia desenvolvam e mantenham um plano de educação permanente 

para esses profissionais. A equipe será periodicamente avaliada quanto ao processo de 

trabalho e a comunicação com todos os envolvidos. 

Os funcionários estarão identificados e uniformizados, de modo a facilitar a identificação 

pelos usuários. Quando couber, para assegurar a proteção do funcionário, do usuário e do 

produto contra contaminação e danos à saúde, devem serão disponibilizados equipamentos 

de proteção individual aos funcionários. 

 

Serviços farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos no SUS têm a finalidade de propiciar o acesso qualificado 

aos medicamentos essenciais disponibilizados pela rede pública a seus usuários.  

São integrados aos serviços de saúde e compreendem atividades administrativas que 

têm por finalidade garantir a disponibilidade adequada de medicamentos, sua qualidade e 

conservação; serviços assistenciais que garantam a efetividade e segurança da terapêutica e 

sua avaliação, obtenção e difusão de informações sobre medicamentos e sobre saúde na 

perspectiva da educação em saúde e educação permanente da equipe de saúde.  

Para isso é necessário área física, equipamentos, mobiliário e pessoal capacitado e 

treinado para o desenvolvimento de atividades administrativas, logísticas e assistenciais de 

responsabilidade desse serviço.  
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Para instrumentalizar esses processos, utilizaremos o Sistema de atendimento eletrônico, 

que integrará todas as Unidades atendidas bem como os sistemas do Ministério da Saúde, sendo 

uma importante ferramenta para a qualificação da gestão da Assistência prestada.  

Esse sistema possibilita a definição dos fluxos e responsabilidades no processo de 

trabalho, o registro sistemático das ações e a possibilidade de acompanhamento, em tempo 

real, do serviço por meio da emissão e avaliação de relatórios que permitem maior agilidade, 

segurança e controle das atividades aqui descritas.  

A seguir são apresentadas atividades a serem desenvolvidas na farmácia e 

recomendações para sua execução. Destaca-se que é fundamental a elaboração de normas 

técnicas e administrativas, procedimentos operacionais padronizados e instrumentos de 

controle para o registro de todas as informações referentes aos processos de trabalho. 

(MARIN, 2003).  

Os serviços farmacêuticos técnico-gerenciais serão realizados por profissionais 

capacitados, aptos a aplicar conhecimentos e informações epidemiológicas, administrativas e 

gerenciais para o planejamento e execução das ações. O acesso a essas informações e aos 

mecanismos de trabalho relacionados será ofertado pelo gestor central e pela equipe local de 

saúde. 

 

Programação de medicamentos 

“Programar medicamentos consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para 

atender determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo, possuindo 

influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento” (BRASIL, 2006c). 

Dessa forma, no âmbito da farmácia, a programação representa uma atividade que tem 

por objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos nas quantidades adequadas e no 

tempo oportuno para atender a demanda da população-alvo. 

Por essa atividade ser descentralizada e ascendente, a farmácia é responsável por 

fornecer dados reais sobre a demanda local ao serviço central da Assistência Farmacêutica, 

uma vez que a programação é uma atividade que está fortemente associada ao planejamento.  
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Para proceder com a estimativa técnica das necessidades das farmácias, o Sistema irá 

dispor de dados consistentes sobre o consumo de medicamentos da farmácia, a demanda e a 

oferta, considerando o perfil de morbimortalidade do pacientes das Unidades, aspecto a se 

considerar.  

A Relação de medicamentos a serem programados será baseada na lista de medicamentos 

selecionados e fornecidas pelo município e considerará a posição atual dos estoques, o tempo de 

aquisição e os fatores que os influenciam.  

Assim, a farmácia de cada Unidade remeterá a necessidade ao serviço central da 

Assistência Farmacêutica voltada ao Projeto que a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do 

campo prestará ao Município de Santa Isabel. A solicitação de medicamentos será realizada através 

da plataforma eletrônica informando a demanda, o consumo médio por período, bem como as 

quantidades disponíveis de cada medicamento na farmácia. Para a aquisição, serão reunidos as 

demandas de todas as Unidades para realizar a programação dos medicamentos a serem 

solicitados junto a Secretaria, atendendo às necessidades da população.  

A visualização de forma ampla das informações sobre quantidades disponíveis de cada 

medicamento nas farmácias possibilita ao gestor realizar remanejamentos de estoque entre 

diferentes unidades quando for necessário e quando houver estoque excedente, evitando 

desperdícios. 

 

Armazenamento de medicamentos 

“Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar 

as condições adequadas de conservação dos produtos” (BRASIL, 2006c). 

Portanto, o principal objetivo do armazenamento é o de garantir a qualidade dos 

medicamentos sob condições adequadas e controle de estoque eficaz, assegurando a 

qualidade do produto desde o recebimento até a dispensação. 

Esse processo envolve os seguintes procedimentos técnicos e administrativos: 

recebimento dos medicamentos; a estocagem, respeitadas as especificações (termolábeis, 

fotossensíveis, inflamáveis) em localização definida, que permita o acesso de forma pronta, 
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ágil e inequívoca; preservação da qualidade; e o controle de estoque dos medicamentos. 

(BRASIL, 2006c). 

 

a) Recebimento de medicamentos: 

“Ato de conferência, em que se verifica a compatibilidade dos produtos solicitados e 

recebidos, ou seja, se os medicamentos entregues estão em conformidade com a 

requisição/solicitação”. (BRASIL, 2006c). 

O procedimento para o recebimento requer área física e instalações adequadas, com 

boa localização e condições ambientais adequadas, bem como recursos humanos qualificados 

para realização da conferência das especificações técnicas e administrativas.  

No âmbito das farmácias, as especificações técnicas são relacionadas aos aspectos 

qualitativos (nomenclatura de acordo com a DCB, forma farmacêutica, concentração, 

apresentação, validade e condições de conservação dos medicamentos e embalagens, e 

outras contidas no edital de aquisição). As especificações administrativas referem-se às 

características quantitativas relativas à conformidade da solicitação em relação ao 

medicamento recebido, nesse caso, deve-se realizar a contagem física da quantidade 

recebida em relação à declarada/atendida. 

Assim como as solicitações (pedidos), o recebimento também deverá ser alimentado no sistema 

eletrônico de controle de estoque, Para tanto, os medicamentos serão recebidos somente 

acompanhados de documentação. Depois de concluída a verificação, havendo conformidade, 

o responsável atestará o recebimento, mediante assinatura, carimbo e data e posteriormente 

alimentará a plataforma de estoque dentro do sistema. Se houver pendência de produtos, 

quantidades incompletas, ou que tenham sido recebidas por outras pessoas ou setores sem 

conferência, o responsável deverá comunicar ao setor de estoque da Prefeitura (através da 

plataforma eletrônica), para que seja tomado as devidas providências. Qualquer irregularidade 

deverá ser registrada. 

 

b) Estocagem de medicamentos: 
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Existem fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a estabilidade dos medicamentos. 

Os fatores intrínsecos estão ligados à tecnologia de fabricação, como a interação entre 

fármacos e os solventes ou adjuvantes, pH, qualidade do recipiente e presença de impurezas. 

E os fatores extrínsecos são os ambientais ligados a temperatura, luminosidade, ar e umidade. 

(MARIN, 2003). 

Portanto, a condição ambiental da farmácia pode ativar os fatores extrínsecos, que são 

os responsáveis pelo maior número de alterações e deteriorações nos medicamentos.  

A equipe das farmácias seguirão as recomendações dos fabricantes para o 

armazenamento dos medicamentos e irá Propiciar medidas gerais de salubridade como promover 

circulação de ar, favorecendo o equilíbrio da temperatura em todos os pontos do ambiente; 

impedindo incidência direta de luz sobre os medicamentos; evitando o surgimento e a permanência 

de umidade nos ambientes, mantendo-os sempre limpos. 

O manuseio inadequado dos medicamentos também pode afetar a sua integridade e 

estabilidade, por isso não se deve arremessar caixas, arrastar ou colocar peso excessivo sobre 

elas.  

Outros cuidados devem serão considerados para manutenção da estabilidade dos 

medicamentos como: destinar as áreas para estocagem dos mesmos somente para esse 

propósito; utilizar material de acabamento impermeável, lavável e resistente a processo de 

limpeza e de desinfecção no teto, pisos e paredes; e utilizar superfícies lisas, duradouras e 

com acabamentos arredondados nas bancadas, balcões, mesas, armários e prateleiras. 

 

c) Controle de estoque: 

“Atividade técnico-administrativa que visa subsidiar a programação e aquisição de 

medicamentos, na manutenção dos níveis de estoque necessários ao atendimento da 

demanda, evitando-se a superposição de estoque ou desabastecimento do sistema, 

mantendo-se equilíbrio”. (BRASIL, 2006c). 

Os objetivos do controle de estoque é equilibrar demanda e suprimento e corrigir 

distorções e/ou situações-problema identificadas; assegurar o suprimento, garantindo a 
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regularidade do abastecimento; estabelecer quantidades necessárias para atender as 

demandas e evitar perdas; identificar o tempo de reposição do estoque, quantidades e 

periodicidade; fornecer dados e informações ao serviço central da Assistência Farmacêutica 

para execução da aquisição e reposição do estoque; identificar problemas, avaliar rotatividade 

dos estoques, itens obsoletos e danificados entre outros; e manter os estoques em níveis 

satisfatórios. (BRASIL, 2006c). 

O sistema de controle de estoque permitirá a disponibilidade de informações sobre a 

posição de estoques, dados de consumo e demanda, de perdas, bem como número de 

medicamentos utilizados no próprio serviço de cada Unidade. 

 

d) Inventário: 

“É a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos 

estocada está em conformidade com a quantidade registrada nas fichas de controle de 

estoque ou no sistema informatizado”. (Brasil, 2006c). 

Com o objetivo de permitir a identificação de divergências entre os registros no sistema e 

o estoque físico, bem como intervir mais facilmente nas correções das não conformidades que 

geraram a diferença, será realizado periodicamente o inventário. Será avaliada a necessidade de 

periodicidade que poderá ser semanal, mensal, trimestral, semestral.   

 

Descarte dos resíduos de serviços de saúde 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) são os órgãos competentes para orientar, definir regras e regular a 

conduta dos diferentes agentes, no que se refere à geração e o manejo de resíduos de 

serviços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o meio ambiente, garantindo a sua 

sustentabilidade.  

A Anvisa, por meio da Resolução RDC nº 306, de 2004, dispõe sobre o gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde a ser observado em todo o território nacional, seja na área 

privada, seja na pública. E o Conama, por meio da Resolução nº 358, de 2005, define a 
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obrigatoriedade dos serviços de saúde em elaborar o plano de gerenciamento de seus 

resíduos.  

A equipe atuará de acordo com esses regulamentos técnicos, considerando que são 

geradores de resíduos de serviços de saúde todos os serviços relacionados com o 

atendimento à saúde, inclusive o setor de farmácia. Os resíduos serão armazenados dentro 

dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas e em relação ao descarte dos resíduos 

ficará sob responsabilidade Municipal. 

 

Dispensação 

A dispensação deve assegurar que o medicamento seja entregue ao paciente certo, na 

dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam fornecidas as informações suficientes 

para o uso correto. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1993). 

O momento da dispensação é muitas vezes o único contato que o usuário tem com o 

farmacêutico e também o último com algum profissional de saúde antes de iniciar o tratamento 

da sua doença ou enfermidade. (MARIN, 2003). 

A estrutura para realizar a dispensação deve ser muito bem avaliada, tanto pelo lado 

físico como organizacional. Devem ser considerados alguns elementos como: a logística, o 

ambiente, o fluxo de trabalho, a demanda, a capacidade de atendimento, além das 

características, realidades e necessidades de cada local. (KIMBERLIN; TINDALL; 

BEARDSLEY, 2007). 

Para tanto deve ser considerado o espaço físico, o ambiente de atendimento que se 

pode criar, o mobiliário e equipamentos adequados às atividades realizadas, com a presença 

de ferramenta apropriada para o registro destas. 

O local para atendimento de usuários deve ser livre de qualquer barreira física para a 

comunicação com o profissional e levar em conta a humanização das relações previstas na 

filosofia do Sistema Único de Saúde. Esse espaço deve permitir também a troca de 

informações de uma forma semiprivativa ou privativa.  
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Com relação aos recursos humanos, destacamos a capacitação, treinamento e avaliação 

periódica, incluindo técnicas de comunicação e seguimento dos distintos protocolos de trabalho, 

além do registro dos atendimentos.  

O processo da dispensação de uma forma geral segue as seguintes etapas:  

1. Acolhimento do usuário; 

2. Atendimento e recebimento da prescrição; 

3. Validação da prescrição; 

4. Separação do medicamento; 

5. Checagem da receita com o medicamento a ser dispensado; 

6. Anotações necessárias ao processo de informação; 

7. Entrega do medicamento; 

8. Comunicação com o usuário, fornecendo informações pertinentes ao uso adequado 

dos medicamentos; 

9. Registro do atendimento dentro da plataforma eletrônica. 

 

Toda prescrição atenderá aos aspectos formais, legais e clínicos. Durante a verificação 

e avaliação dessa prescrição, se ocorrer alguma disparidade ou irregularidade em relação aos 

aspectos técnicos, legais ou administrativos, o prescritor será contatado para resolução do 

problema. 

Com relação às informações fornecidas pelo farmacêutico durante o processo de 

dispensação destacam-se aquelas relacionadas à indicação, posologia, tempo de tratamento 

e resultados esperados, possíveis reações adversas, interações com medicamentos e 

alimentos, guarda dos medicamentos e monitoramento quando necessário.  

Todo o processo deve estar guiado pelo diálogo em que o profissional identifica as 

necessidades de informação para aquela situação de dispensação e de cada usuário 

especificamente, baseado no nível de conhecimento e experiência do usuário com aquele 
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tratamento e a experiência do profissional e da equipe quanto às deficiências de informações 

que geram problemas na utilização dos medicamentos. 

Por fim cabe ressaltar que existem formas farmacêuticas que exigem do usuário 

conhecimentos específicos para seu manejo ou administração, como por exemplo, colírios, 

dispositivos de inalação, dispositivos de auto injeção, entre outros. Frente a uma prescrição 

desse tipo, o farmacêutico deve ter especial cuidado no fornecimento das informações e 

principalmente garantir que o usuário compreendeu todo o processo de uso, além das 

informações habituais de uma dispensação. 

Como os demais procedimentos realizados na farmácia, a dispensação precisa ser 

documentada no sistema informatizado, esses dados auxiliam no acompanhamento do serviço de 

dispensação além de ser subsídio de intervenções.  

Toda a etapa de registro, acompanhamento e intervenções serve para planejamento de 

ações de programas de saúde e estes itens podem ser empregados como indicadores de 

qualidade dos serviços e resultados em saúde. 

 

 

6.6. Educação  em Saúde nas Escolas 

As escolas são locais essenciais para propagar ações de saúde. Desde cedo os alunos 

devem receber noções de higiene, exercícios para o corpo e mente, ações envolvendo práticas 

preventivas e curativas. 

Com essas práticas a escola contribui para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, 

melhorando a qualidade de vida dos seus alunos e da população que passa a ter uma maior 

consciência e autonomia sobre os cuidados da saúde. 

Algumas ações poderão ser realizadas nas escolas, mas para que seja feita de forma 

assertiva será realizada reuniões com gestões e professores nas escolas para definir quais 

assuntos deverão ser abordados. 

Abaixo segue alguns assuntos que poderão ser temas de palestras: 

Prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); 

Uso indevido de álcool, tabaco, drogas; 
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Ações de avaliação da saúde bucal; 

Promoção da nutrição e da alimentação saudável; 

Ações de combate ao mosquito aedes aegypti; entre outros. 

Essas atividades poderão sofrer alterações, mudanças de planejamento, visto a 

necessidade de inserir outras respeitando sazionalidades. 

Inicialmente a cobertura para ações nas escolas serão definidas juntamente com a 

Secretaria de Saúde e órgãos competentes envolvendo educação municipal. Serão definidos 

também quais grupos escolares serão priorizados. 

As ações em saúde nas escolas tem como premissa que alunos e professores 

participantes tenham a possibilidade de construir e aprender juntos, fortalecendo o 

enfrentamento das vulnerabilidades e colaborando para não comprometerem o 

desenvolvimento escolar. 

 

 PLANILHA DE AÇÕES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS  

 

Objetivo das Ações Educacionais: Através de ações lúdicas o aluno tem a 

possibilidade de construir e aprender temas relacionados à saúde e meio ambiente. 

 

Foram atingidas XXX alunos em XX escolas municipais e particulares do município. 

 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

ATIVIDADE LOCAL 
PÚBLICO 

ATINGIDO 
RESPONSÁVEL DIFICULDADES 

DESCRIÇÃO 
DA AÇÃO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

RESUMO DE AÇÕES EDUCAÇIONAIS – PERIODO  
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RESUMO DA ATIVIDADE 

ABORADA:_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________  

 

PERÍODO  
METAS 

2022 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS 
ESCOLAS 

PARTICULARES 
CRECHES 

ALUNOS 
COMTEMPLADOS 

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL           

 

 

Profissionais  envolvidos nas ações 

  

  

  

  

  

 

 

6.7. Outros Serviços de apoio 

 

Em nossa proposta financeira, estão inclusos os custos com os diversos serviços de 

apoio que serão contratados, dentre os quais destacamos readequação e manutenção predial, 

manutenção de equipamentos, contratação de sistema de atendimento integrado co a Rede, 

Serviços de limpeza, vigilância e monitoramento através de câmeras, equipamentos 

administrativos, etc. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

contará ainda com serviços essenciais, de acordo com a legislação vigente, que dão o suporte 
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cotidiano, tais como, contabilidade, gerenciamento fianceiro, advogados, entre outros. Todos 

os serviços prestados estarão sob acompanhamento e fiscalização da equipe gestora bem 

como da Diretoria da Santa Casa de São Bernardo. 

 

 

6.7.1. Manutenção Predial 

 

Será realizada manutenção predial preventiva e corretiva a partir das necessidades 

pontuadas pela equipe de gestão local. Será contratada Empresa especializada em Serviços 

diversos de manutenção com disponibilização de 4 profissionais para atendimento nas 

Unidades, bem como poderão ser contratados exporadicamente e conforme a necessidade, 

serviços mais complexos, visando o amplo atendimento às necessidades das Unidades. 

Será realizado ainda limpeza de área externa, bem como o passeio público e árvores, 

limpeza de calhas e caixa d'água, entre outros. 

Os serviços serão realizados através de Ordem de Serviço, observando as prioridades 

com que deverão ser executadas. A plataforma eletrônica poderá ser utilizada para a emissão 

e acompanhamento das Ordens de Serviços. 

Para a realização de readequação nas Unidades, deverão ser aprovadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e, quando autorizadas, seguirão as normas do regulamento a 

ser pactuado com o Município, foi apresentado nesta proposta um modelo a seguir que 

considera a normatização da lei federal nº 14.133/2021. 

 

 

6.7.2. Manutenção de Equipamentos 

 

Será contratada empresa especializada para a realização da manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos de odontologia. Os demais equipamentos seguirá sob 

responsabilidade da Prefeitura através de contrato vigente com fornecedor (citado em edital).  
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As solicitações serão realizados através de Ordem de Serviço ou através de contato 

direto com a Empresa responsável, observando as prioridades com que deverão ser 

executadas.  

A contratação seguirá as normas do regulamento a ser pactuado com o Município, foi 

apresentado nesta proposta um modelo a seguir que considera a normatização da lei federal 

nº 14.133/2021. 

 

6.7.3.  Serviços de limpeza 

O Serviço de limpeza será realizado através da contratação de uma terceirizada com 

experiência na área da Saúde. Que manterá equipe de 18 profissionais amplamente 

capacitados, e que utilizarão em seus processos o Procedimento Operacional Padrão - POP - 

de limpeza. 

A equipe gestora da Unidade fará o acompanhamento bem como a avaliação dos 

serviços. Estando algo em desacordo, a empresa será notificada e tomada as devidas 

providências. 

A contratação seguirá as normas do regulamento a ser pactuado com o Município, foi 

apresentado nesta proposta um modelo a seguir que considera a normatização da lei federal 

nº 14.133/2021. 

 

Demais serviços a serem contratados serguirão as mesmas normas adotadas pela 

Santa casa, conforme regulamento de contratações a ser pactuado com Prefeitura Municipal 

de Santa Isabe. 

 

6.8. ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA 

Segundo as diretrizes do SUS Assistência de Média Complexidade no SUS, a média 

complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde 

da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade 
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de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio 

diagnóstico e tratamento. 

As unidades de saúde da saúde especializada a serem gerenciadas pela Irmandade da 

Santa casa de Misericórdia de São Bernardo no município de Santa Isabel são: 

UNIDADE 

Centro de Especialidades – Rua Prefeito José Basílio de 
Alvarenga, 960 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Rua Prefeito João 
Pires Filho - nº. 487 – Centro 

Central de Transporte Sanitário (CTS) - Rua Vereador 
Sebastião Claudiano, nº. 975 - bairro Vila Nova 

Setor de Zoonoses – Avenida Guilherme Alfieri, 332, Parque 
São Benedito 

 

A Santa Casa implantará Sistema de Atendimento com prontuário eletrônico nas 

Unidades da Atenção especializada, visando o acompanhamento dos atendimentos e 

informações sobre os mesmos, bem como a transmissão de dados para os Sistemas 

Municipais para fins de faturamento. A plataforma será disponibilizada e requer infraestrutura 

tecnológica fornecida pela Prefitura Municipal. 

 

6.8.1. Centro de Fisioterapia 

O município de Santa Isabel oferecer a seus munícipes um atendimento de 

especialidade para reabilitação; para isso conta com um Centro de Fisioterapia, localizado à 

Rua Prefeito José Basílio Alvarenga, 960 – brotas, no mesmo espaço da Unidade básica de 

saúde I – Prefeito Ilário Dassiê. 

O centro de fisioterapia funciona de segundas as sextas feira, das 07h00min ás 

18h00min, fazendo atendimentos nas áreas de fisioterapia motora, neurologia e fisioterapia 

respiratória, além dos atendimentos em grupos. 

Segundo o Termo de Referência, atualmente o serviço de fisioterapia Municipal conta 

com 02 profissionais fisioterapeutas. Possui área de 165,76 m²  e o atendimento médio diário 

é de cerca de 40 pacientes/dia. A demanda reprimida do serviço (último levantamento março 

de 2022) está na ordem de 1.306 pacientes aguardando por uma vaga.  
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Visando ampliar o número de atendimento e reduzir a demanda reprimida,a Santa Casa 

fará a contratação de 04 fisioterapeutas, cujo atendimento estrá voltado aos princípios do SUS. 

 

6.8.2.   Centro de Especialidades 

O Ambulatório de Especialidade consiste em atendimento de Profissional Médico 

Especializado em patologias específicas, bem como outros profissionais especialistas, onde 

deverá tratar adequadamente de acordo com a necessidade de cada paciente. 

Atualmente o ambulatório conta com as seguintes especialidades de profissionais, 

como: 02 Fonoaudiólogas, 01 Assistente Social, 01 Nutricionista, 01 Médico Oftalmologista, 

01 Médico Dermatologista, 01 Médico Otorrinolaringologista. 

Visando atender a demanda reprimida, para complemento de equipe, a Santa Casa fará 

a contratação de 01 Médico Neurologista, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 profissional da 

Fonoaudiologia. 

 

6.8.3. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 

Os Centros de Atenção Psicossocial - Caps são serviços de saúde de caráter aberto e 

comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno 

mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 

substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação 

psicossocial. 

Nos estabelecimentos atuam equipes multiprofissionais, que empregam diferentes 

intervenções e estratégias de acolhimento, como psicoterapia, seguimento clínico em 

psiquiatria, terapia ocupacional, reabilitação neuropsicológica, oficinas terapêuticas, 

medicação assistida, atendimentos familiares e domiciliares, entre outros. 

CAPS I - Acolhimento e acompanhamento dos casos de pessoas com sofrimento 

psíquico e transtornos mentais, neurológicos e outras síndromes. 



 

P
ág

in
a9

9
 

Atualmente o serviço do CAPS conta com os seguintes profissionais: 01 Coordenador, 

02 Agentes Administrativos, 01 Médico Psiquiatra, 01 Auxiliar de Enfermagem, 01 Assistente 

Social, 06 Psicólogos, 01 Educador Físico, 02 Ajudantes de Serviços Gerais, 03 Oficineiros, 

01 Terapeuta Ocupacional.  

Conforme solicitado no Edital, será contratado pela SCSBC  02 Médicos Psiquiatras e 

01 Enfermeiro. 

 

6.8.4.  CTS- Central de Transporte Sanitário 

O serviço de Transporte Sanitário, localizado na Rua Vereador Sebastião Claudiano, 

nº. 975, bairro Vila Nova é destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar 

procedimentos de caráter não 

urgente e emergencial, no próprio município de residência ou em outro nas regiões de saúde 

de referência. Atendimento eletivo não requer assistência médica dentro de um reduzido 

espaço de tempo. 

O Município não dispõe de tratamento Oncológico, serviço de Hemodiálise e outras 

especialidades de média e alta complexidade, sendo os pacientes referenciados para 

Hospitais Estaduais, para Mogi das Cruzes, Guarulhos e São Paulo, através dos 

agendamentos realizados pelo Sistema Informatizado do Estado CROSS (Central de 

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), regulado pela Rede Hebe Camargo de 

Oncologia. 

visando a humanização do atendimento garantia destes serviços referenciados existe a 

grande necessidade de ampliação da equipe de motoristas que atualmente encontra-se em 

defasagem, será realizada a contratação de 06 motoristas. 

 

6.8.5. Setor De Zoonoses 

O Setor de Zoonoses, atualmente localizado na Avenida Guilherme Alfieri, nº. 332, 

bairro Parque São Benedito, faz a vigilância e o controle de animais doentes que oferecem 

risco de contaminação aos humanos. 



 

P
ág

in
a1

0
0

 

Morcegos, roedores, pombos, cães e gatos são testados e mapeados regularmente 

pelo órgão. O setor recolhe os animais domésticos no caso de risco à saúde ou à segurança 

pública. As espécies saudáveis podem ser adotadas. 

Atualmente a equipe é composta por 02 Médicos Veterinários, 01 Fiscal Municipal, 01 

Agente de Combate a Endemias e 01 OCA (Oficial de Controle Animal). 

Para complemento da equipe e ampliação de atendimento, será contratado  01 Médico 

Veterinário. 

 

6.9. Regulação 

O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do 

acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os modelos 

definidos pelo Ministério da Saúde.  

O Sistema de Referência e Contra referência é uma forma de organizar os serviços de 

forma a possibilitar o acesso pelos usuários que procuram os serviços de saúde. O usuário 

atendido na unidade básica, quando necessário, é "referenciado" (encaminhado) para uma 

unidade de maior complexidade, a fim de receber o atendimento de que necessita. Quando 

finalizado o atendimento dessa necessidade especializada, o mesmo deve ser 

"contrarreferenciado", ou seja, o profissional deve encaminhar o usuário para a unidade de 

origem para que a continuidade do atendimento seja feita. 

O Município conta com estabelecimentos de saúde para referenciamento de média e 

alta complexidade acordo com a grade estabelecida por esta Secretaria Municipal de Saúde. 

São eles: 

 Centro de Especialidades Municipal 

 Centro de Fisioterapia 

 CAPS 

 dCRESSAMU + APOIO 

 Transporte Sanitário 
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 Unidade de Pronto Atendimento — UPA 

 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel 

 

Sistema integrado x Regulação Municipal 

 

A referência e contra referencia nas Unidades da Rede básica podeá ser realizado 

através do Sistema de atendimento eletrônico próprio da Entidade, preenchido pelo 

profissional responsável de cada setor/especialidade. 

O sistema que acompanha esta proposta, vem, para otimizar o funcionamento do 

sistema de saúde do Munícipio de Santa Isabel, proporcionando ao usuário adequado 

atendimento a partir do conhecimento pregresso do seu estado de saúde e tratamentos 

passados, á partir do seu histórico de atendimento que estará disponível dentro da plataforma 

eletrônica. 

Assim, um serviço de saúde poderá informar ao outro a respeito dos procedimentos 

realizados e as possíveis condutas a serem seguidas. 

As Regulação tem como objetivo congregar as ações voltadas para a regulação do 

acesso na área hospitalar e ambulatorial. 

A Regulação Ambulatorial é responsável pela regulação do acesso dos pacientes às 

consultas, aos exames especializados e aos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia 

(SADT). 

Esta Proposta comtempla a implementação de sistema de apoio a regulação da atenção 

básica, com a utilização do sistema integrado de informação em todas as unidades de saúde 

da atenção básica objeto desta Proposta, bem como junto ao Centro de Especialidades 

Médicas. 

O Sistea eletrônico não regulará urgência, emergência e leitos hospitalares, esta fica 

sob responsabilidade do CROSS ou outra Regulação Municipal, caso o usuário necessite de 

atendimento nos encaminhamentos dos casos que necessitam de avaliação em outros 
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serviços de saúde como pronto-socorro e hospitais, será encaminhado via SAMU, ou outro 

meio, cujo for orientado pela SMS de Santa Isabel. 

 

Ações da equipe em conjunto com a SMS: 

 

 Uso de protocolos assistenciais;  

 Utilização das referências e fluxos pactuados com a Rede de Atendimento; 

 Subsidiar ações de planejamento; 

 Ordenação da rede pela atenção básica, por meio de processos regulatórios integrados 

e estratégias de gestão e monitoramento da informação; 

 Contratualização;  

 Pactuação e efetivação de fluxos assistenciais;  

 Atualização dos cadastros nacionais de estabelecimentos de saúde  

 Adoção de sistemas de informação para a regulação, integrados com a atenção básica 

e especializada;  

 Apoio para adoção de estratégias de articulação com toda a atenção básica; 

 Fluxo de informações entre a atenção primária e a regulação; 

 Comunicação entre os serviços e/ou profissionais que compõem a atenção primária; 

São os serviços de saúde e não a Central de Regulação, que, conhecendo o sujeito na 

sua singularidade e contexto, têm melhores condições de priorizar as situações de maior 

vulnerabilidade e risco.  

A SMS deverá acompanhar as ações pactuadas para apoio Regulação, que deve 

funcionar como o apoio para a Atenção Básica nos casos em que ela necessite, sendo 

importante apostar na capacidade de intervir nos processos regulatórios, acolhendo o usuário, 

priorizando agravos e orientando o seu fluxo no sistema. 

 

Sistema Eletrônico Integrado 

O Sistema Integrado de Saúde tem por finalidade controlar todo o atendimento 

ambulatorial de unidades Básicas de Saúde sob gestão da Santa Casa e as de Gestão 
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Municipal, bem como o Centro de especialidades, de forma que atenda todas as normas e 

exigências do SUS, de acordo as portarias que regulamentaram a tabela de procedimentos e 

suas definições. 

Terá todo o suporte tecnológico para regulação em todas as unidades, bem como a 

garantia o atendimento aos chamados quando necessários, com suporte pessoal, quando o 

caso, ou à distância quando possível. Sendo necessário a disponibilização de estrutura por 

parte da municipalidade. 

 

Centralização de dados clínicos 

Hoje em dia, existem recursos como a computação em nuvem, que possibilita que todos 

os dados clínicos sejam armazenados no ciberespaço. 

Dessa forma, a equipe poderá acessar informações dos pacientes a partir de qualquer 

lugar em que exista acesso à internet, o que também permite a realização de pesquisas do 

histórico de saúde do paciente. 

A segurança da informação também é muito mais eficiente na computação 

em nuvem do que em arquivos físicos. Isso se justifica porque ocorre a centralização dos 

dados em um mesmo local, sem que eles sejam acessados por pessoas não autorizadas. 

É importante ainda destacar que, em 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD). Essa legislação tornará mais rigoroso o uso correto de dados dos pacientes. 

Para a implantação do sistema de apoio à Regulação, serão realizadas pesquisas com 

colaboradores, usuários do sistema bem como todos os envolvidos a fim de aprimorar a 

plataforma tecnológica. 

Os pacientes terão um prontuário de atendimento na rede básica, sendo possível 

realizar atendimentos e alimentação das informações no prontuário em qualquer unidade que 

o mesmo seja atendido. 

A regulação municipal ficará com a responsabilidade de liberar as vagas para os 

usuários da microrregião o qual os pacientes pertencem. 

https://telemedicinamorsch.com.br/blog/software-de-telemedicina-em-nuvem
https://telemedicinamorsch.com.br/blog/plataforma-de-telemedicina
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Será enviado um relatório de remessa para a regulação contento minimamente as 

seguintes informações: Agendamento, nome do paciente, telefones do paciente, 

especialidade, profissional, status, tipo da consulta e se é um encaixe. Esse relatório poderá 

apresentar o total de atendimentos por profissional e por especialidade. 

Na consulta, os encaminhamentos para outras especialidades ocorrerão através da 

tabela de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), com opção de observações 

individualizadas por encaminhamento e definição de prioridade. Para os encaminhamentos, 

deve ser permitido a seleção de um CID10 diferente do principal da consulta, caso seja 

necessário.  

O agendamento será realizado conforme disponibilização de vagas pelas Unidades de 

atendimento no município e que poderá ser retorada para a UBS a efetivação do agendamento 

do paciente.  

No entanto, caso seja de interesse da SMS o sistema tem a possibilidade de que a 

qualquer momento, os agendamentos sejam realizados diretamente pelo atendente das 

Unidades Básicas, podendo cada unidade ter autonomia para encaminhar o seu paciente 

diretamente para a realização de consultas com especialistas, exames e outros 

procedimentos, dentro dos parâmetros criados, pois está disponível o módulo de criação de 

agendas integrado com as demais unidades de atendimento. 

O fluxo poderá ser implementado em conjunto com a Secretaria Municipal de Santa 

Isabel. 

Será possível o controle automático de absenteísmo, com possibilidade de minimiza-lo, 

pois o profissional de apoio à regulação que estará dentro de cada Unidade, poderá fazer um 

registro de follow-up que, além da reimpressão do comprovante de agendamento dos 

pacientes, poderá eviar, um dia antes da consulta, uma mensagem de texto enviada ao 

confirmando a data, hora e local do agendamento. 

Em todas as Unidades de atendimento, o profissional poderá visualizar todo o histórico 

do paciente na mesma tela do atendimento, contendo minimamente as seguintes informações: 

Data do atendimento, unidade de atendimento, profissional, especialidade, CID10 principal, 

anamnese e o protocolo do atendimento com link para consulta total do atendimento. 
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Deverá registrar nas informações de avaliação, a anamnese e os diagnósticos do 

paciente, podendo registrar no mínimo 3 diagnósticos sendo que o principal deve ser 

obrigatório. As hipóteses diagnósticas devem ser baseadas na tabela de CID10. 

Para cada unidade básica deverá existir um painel de monitoramento on-line da 

situação da unidade, contendo minimamente as seguintes informações: foto do paciente, 

protocolo do atendimento, horário do agendamento, nome do paciente, último usuário que 

interagiu no atendimento, status do atendimento, responsável pela próxima etapa do 

atendimento, tipo de consulta, tempo total de espera, tempo de espera na etapa e um 

sinalizador colorido orquestrado pelo tempo total de espera. 

Nas especialidades, pode ser feito a seleção do tipo de atendimento baseado nos 

padrões do E-SUS: consulta agendada programada / cuidado continuado, consulta agendada, 

escuta inicial / orientação, consulta no dia, atendimento de urgência. 

Na Central de regulação, a interface de agendamento permite a seleção do tipo de 

consulta, caso o tipo de consulta seja diferente do configurado na escala. Após o agendamento 

deve ser impresso um comprovante de agendamento contendo minimamente as seguintes 

informações: Data e hora do agendamento, protocolo, prontuário do paciente, especialidade, 

tipo de consulta, profissional, CNS e nome do paciente. Caso a SMS julgue necessário, pode 

ser feito por envio de SMS para o paciente confirmando o agendamento. 

O sistema será implantado em todas as Unidades de atendimento deste objeto, a 

depender da infraestrutura tecnológica implantada (computadores, tablets, impressoras e 

cabeamento). Esta proposta não comtempla a infra tecnológica para todas as Unidades sob 

gestão de Entidade, e tablets para os ACS. A implantação do sistema dependerá do 

fornecimento da infraestrutura pela municipalidade. Caso seja de interesse do Municipio o 

fornecimento da Infraestrutura pela Santa Casa, deverá solicitar que seja feita a aquisição, 

devendo ser repassados os valores para esta finalidade. 

 

6.10. Segurança do paciente na Atenção Básica 
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Independente do método escolhido para gerenciar a qualidade e a segurança dos 

serviços, é necessário definir uma estratégia e ações para melhorar a forma com que os 

serviços funcionam e principalmente a maneira como são percebidos pelos usuários de saúde. 

A segurança do paciente visa a redução de atos inseguros nos processos assistenciais 

e o uso das melhores práticas de cuidado, a redução dos riscos de danos desnecessários 

associados à assistência em saúde e à gestão de riscos ao longo do tempo. Visa maximizar 

os benefícios e minimizar danos aos pacientes no sistema de saúde. 

Em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) , trouxe a Segurança do 

Paciente como atribuições de todos os profissionais que atuam na Atenção Primária a Saúde 

e como diretriz para a organização do processo de trabalho na APS e outras políticas de 

saúde. 

A qualidade do cuidado depende da construção de um processo seguro. Esse processo 

deve passar por algumas etapas chaves como o desenho e padronização das atividades 

assistenciais  que acontecem no dia a dia. 

O processo de assistir ao paciente, de cuidar, deve ser acompanhado e monitorado, 

para identificar as falhas e saber se ele precisa de ajustes ou mesmo sobre seu nível de 

adesão. Isso forma um sistema de feedback e melhoria constante do cuidado. 

Durante o processo de estruturação de ações para melhorar a segurança do paciente, 

é fundamental compreender totalmente as mudanças necessárias para alcançar os resultados 

desejados; isso também significa trabalhar em estreita colaboração com líderes, gerentes, 

profissionais e representantes de pacientes em unidades de saúde e serviços clínicos. 

Segundo a OMS, um em cada quatro pacientes sofrem algum dano ao procurar um 

atendimento na atenção primária ou ambulatorial. 

O atendimento inseguro acontece como um problema geral no sistema de saúde. 

Metade da carga global de doenças decorrentes de danos ao paciente tem origem na atenção 

primária e ambulatorial pelo alto volume de demanda e atendimentos.  

Protocolos básicos de segurança do paciente devem ser adotados por todos os serviços 

de saúde, de acordo com o seu escopo de trabalho, que devem ser adaptados conforme sua 

realidade. Os protocolos têm por finalidade serem ferramentas que, minimamente, orientem a 

adoção de práticas seguras pelos serviços de saúde e viabilizam a implantação de protocolos 

que trabalham de forma multiprofissional, melhorando a comunicação, a identificação e 

gerenciamento de riscos e a adoção de barreiras para prevenir os eventos adversos  
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O fortalecimento da cultura de segurança entre os profissionais destaca-se como um 

importante fator condicionador ao desenvolvimento institucional de estratégias para melhoria 

da qualidade e redução de incidentes na Atenção Primária a Saúde. 

Passos para promover a segurança do paciente na atenção primária à saúde: 

 Compartilhamento de informações; 

 Planejamento anual com capacitações; 

 Identificar quais são os maiores riscos e envolver a equipe nas estratégias de 

implementação de segurança; 

 Envolver a comunidade, através de grupos de pacientes, com encontros abertos 

sobre o tema Segurança do Paciente; 

 Promover discussões de eventos significativos, seus achados e propostas de 

mudanças em fluxos e processos; 

 Após a investigação do Evento Adverso (EA) e análise das causas, elaborar e 

implementar os planos de ação e envolver tanto pacientes quanto equipe na implementação 

de mudanças necessárias no processo. 

De acordo com as necessidades evidenciadas na rotina de atendimento, serão 

propostas ações para minimizar as ocorrências e promover assistência segura e com 

qualidade.  

 

7. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DE APOIO 

A Irmandade da Santa Casa de São Bernardo do Campo, compromete-se a atender as 

seguintes solicitações da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel, constantes no Edital. 

 Recepção dos usuários de acordo com a política nacional do SUS; 

 Dispensação de medicamentos de acordo com a REMUME; 

 Manter a manutenção dos extintores; 

 Serviço de limpeza predial em área externa, bem como o passeio público e árvores, 

limpeza de calhas e caixa d'água; 

 Realizar as manutenções prediais e de equipamentos, bem como o telefonia e internet 

em cada Unidade de Saúde; 

 Transporte de documentos e rotinas administrativas; 

 Abastecimento (combustível) da frota de veículos da contratada; 
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 Ações/serviços de segurança do trabalho, iluminação de emergência, EPIs, EPC, 

uniformes e identificação dos colaboradores, conforme normas vigentes; 

 Realizar acolhimento durante o funcionamento em cada unidade; 

 Manter serviço odontológico em cada unidade da Atenção Primária; 

 Manter serviço de farmácia durante o funcionamento de cada unidade; 

 Apresentar em tempo oportuno toda e qualquer informação solicitada pela Secretaria 

de Saúde, bem como garantir a qualidade da informação, inserção e alteração dos 

dados nos sistemas de informação e instrumentos exigidos pela Secretaria de Saúde; 

 Garantir a qualidade da informação, inserção e alteração dos dados nos sistemas de 

informação e instrumentos exigidos pela Secretaria de Saúde; 

 Recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo 

compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá obedecer 

às Normas do Ministério da Saúde - MS, do Ministério do Trabalho e Emprego—MTE, 

especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho e 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde, assim como as Resoluções dos Conselhos 

Profissionais; 

 Rotinas administrativas de funcionamento, protocolos assistenciais e de atendimentos 

escritos, atualizados e assinados pelo Gerente/Responsável Técnico. As rotinas 

deverão abordar todos os processos envolvidos na assistência, contemplando desde 

os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos, de acordo com o protocolo 

do Ministério da Saúde; 

 Sistema de Atendimento com Prontuário Eletrônico e Gestão Web, com informações 

completas do quadro clínico e sua evolução, intervenções realizadas pelo profissional 

responsável pelo atendimento de forma clara e precisa, datadas e identificadas com o 

nome dos profissionais que atenderão o usuário. O sistema do Prontuário Eletrônico 

será disponibilizado pela SCSBC, e fornecerão as informações para atendimentos 

ambulatoriais nas Unidades de Saúde com integração no E-sus e sistema ambulatorial 

— SIA, integração do cartão SUS, integração com SIGTAP, e integração com sistema 

da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, controle de estoque para 

almoxarifado e farmácia, controle de vacina, controle de agendamento, lista espera, 

entre outros dados de atendimento. 
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 Sistema de Controle e monitoramento de Indicadores previstos no Plano de Trabalho e 

os preconizados pelo Ministério da Saúde, com fornecimento de relatórios, alertas, 

desenvolvido na tecnologia web e gerenciamento de processos e fluxos. 

 Atualizar cadastro do usuário no sistema informatizado, no momento do atendimento 

na unidade;  

 Política de Gestão de Pessoas, atendendo as normas legais e a Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde; 

 Comissão de Etica Médica, Comissão de Etica de Enfermagem, Comissão de Revisão 

de Prontuário e analise de óbitos, dentre outros conforme normatização dos respectivos 

conselhos profissionais; 

 Protocolos e fluxos de referência e contra referência a fim de garantir as diretrizes e a 

governança da Rede, submetido à apreciação da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Programação visual da unidade conforme normas do SUS e da Secretaria de Saúde; 

 Articulação com os demais pontos da rede de atenção primária e rede de Atenção a 

Saúde regional'.  

 Referenciamento e Contra-referenciamento para os demais serviços de atenção 

integrantes da rede proporcionando continuidade ao tratamento; 

 Direitos do paciente SUS: organização dos Serviços atendendo às diretrizes; manter 

preenchida e atualizada a ficha de atendimento do usuário; Respeitar a decisão do 

usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de 

iminente perigo de vida ou obrigação legal devendo o usuário em caso de recusa 

assinar o termo de responsabilidade; 

 Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários; Utilizar 

materiais estéril descartável e padronizado; 

 Garantir aos usuários atendimento igualitário, universal, humanizado, acolhedor e livre 

de qualquer discriminação; 

 Implantar Sistema de Qualidade de Serviços, através do fornecimento de dispositivos 

em todos os níveis de saúde nas Unidades de Saúde, em contato com o usuário; 

 Educação Continuada e Permanente para todos os profissionais das Unidades, bem 

como disponibilizar o Cronograma anual, de acordo com o protocolo do Ministério da 

Saúde; 
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 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos 

de atenção consolidados, nem na estrutura física sem a prévia ciência e aprovação da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

 Zelar pelo patrimônio de cada unidade, bem como se responsabilizar por eles; 

 Manter Iluminação e temperatura adequada nos Serviços de Saúde; 

 Propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no manejo dos casos 

e o sigilo ético profissional das informações; 

 Priorizar ações para a redução de mortalidade infantil com participação no comitê de 

mortalidade infantil  

 Priorizar ações para redução da mortalidade prematura por doenças crônicas não 

transmissíveis; 

 Realizar ações voltadas para o cumprimento das metas dos indicadores SISPACTO;  

 Desenvolver planejamento, avaliação e execução das ações de forma contínua para o 

Programa da Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Primária a Saúde e 

Especializada; 

 Manter em local visível a escala de trabalho dos funcionários das unidades de saúde, 

conforme recomendação do Tribunal de Contas, bem como as documentações que 

autorizam o funcionamento da unidade; 

 Manter Responsável Técnico (RT) médico, devidamente registrado no Conselho em 

unidade de saúde; 

 Articular-se com a rede de urgência e emergência, unidades hospitalares, unidades de 

apoio diagnóstico e terapêutico, bem com outros serviços de atenção à saúde do 

sistema loco regional construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra 

referência e ordenando os fluxos através da Atenção Primária de Saúde; 

 Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes; 

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos 

casos; 

 Referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da rede proporcionando 

continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e 

coletivo; 
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 Manter 01 (um) coordenador de saúde bucal. Manter 01 (um) coordenador de atenção 

primária. Manter 01 (um) coordenador médico; bem como coordenação para demais 

áreas técnicas que a Organização julgar necessário. 

 Manter o quantitativo adequado de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde, 

(equipe médica, equipe de enfermagem, administrativos, equipe farmacêutica, limpeza, 

equipe odontológica, motoristas, auxiliar de manutenção, dentre outros); 

 Garantir uma equipe de Apoio Técnico de Informação e Comunicação; 

 Manter atualizado o CNES dos profissionais nas unidades de saúde, bem como o 

controle (Inclusão, exclusão, alteração), através de oficio para secretaria municipal da 

saúde; 

 Realizar proposta de ressetorização da área de abrangência das micro áreas de cada 

Agente Comunitário de Saúde, Equipe Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde 

conforme as normas da Política Nacional de Atenção Básica vigente; 

 Organizar as ações de controle de vetores e meio ambiente integrando as ações do 

agente comunitário de saúde e agente de endemias (estes, sob a coordenação da 

Vigilância à Saúde do Município);  

 Organizar o trabalho de Agente Comunitário de Saúde conforme a Política Nacional de 

Atenção Básica vigente e demais normas legais; 

 Participar das comissões e grupos técnicos conforme indicação da Secretaria Municipal 

de Saúde;  

 Planejar e executar as ações do Programa Saúde na Escola — PSE, conforme 

pactuação da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Implantar auditoria em saúde nas Unidades de Saúde; 

 Implantar Apoio Matricial nas Unidades de Saúde; 

 Realizar o geo processamento no Município a fim de verificar as regiões de maior 

vulnerabilidade, bem como para auxiliar no planejamento e monitoramento das ações 

de saúde e para apurar a eficácia de sua aplicação. 

 Deve implementar a regulação da atenção primária de saúde e especializada, 

pactuados no contrato de gestão, com a utilização de sistema integrado de informação 

em todas as unidades de saúde da atenção básica do Município, bem como junto ao 

Centro de Especialidades Médicas, com a utilização de prontuário eletrônico. 
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 Dar suporte tecnológico ao sistema de informação utilizado para regulação em todas 

as unidades, bem como garantir atendimento aos chamados quando necessários, com 

suporte pessoal, quando o caso, ou à distância se possível. 

 Se houver falta de médico deverá ser substituído pelo coordenador dos médicos ou 

outro profissional. 

 

 

7.1. Demais responsabilidades  

 

ATENDIMENTO 

 Universalidade de acesso aos serviços de saúde; 

 Prover serviços de assistência à saúde de melhor qualidade; 

 Integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema, em atuação conjunta com os 

demais equipamentos do Sistema Único de Saúde existente no Município; 

 Assegurar a gestão da qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento ao 

usuário do SUS; 

 Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus 

representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por 

seu empregado ou preposto; VI - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral• 

 Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

 Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

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

pelo usuário; 

 Favorecer a efetiva redução de formalidades burocráticas e flexibilidade administrativa 

na prestação de serviços de saúde, sem se descuidar dos princípios que regem a 

administração pública; 

 Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade de saúde; 
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 Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por objetivos, 

onde preponderam os resultados alcançados face às metas pactuadas; 

 Fomento dos meios para participação da comunidade; 

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

modo adequado e eficaz, a fim de atender a demanda de atendimento na atenção 

básica (Estratégia da Saúde da Família); 

 Manter registro atualizado de todos os atendimentos, disponibilizando a qualquer 

momento ao CONTRATANTE e auditorias do SUS, as fichas e prontuários da clientela, 

assim como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e segurança 

dos serviços prestados nas Unidades; 

 

EQUIPE DIRETA E INDIRETA 

 Manter equipe completa para que não haja prejuízo de repasse orçamentário do 

Ministério da Saúde para o Município; 

 Responsabilizar-se por eventuais paralisações do serviço, por parte de seus 

empregados, garantindo a continuidade dos serviços contratados, sem repasse de 

qualquer ônus à CONTRATANTE; 

 Utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos, observando 

as normas gerais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias; 

 Contratar serviços de terceiros, sempre que necessário, responsabilizando-se pelos 

encargos daí decorrentes; 

  Responsabilizar-se perante pacientes por eventual indenização de danos materiais e 

morais decorrentes da ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência 

decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados à CONTRATADA; 

 Executar os serviços objeto deste contrato mediante a atuação de profissionais 

especializados e manter quadro de pessoal suficiente para execução dos serviços, sem 

interrupção, os quais não deverão ter nenhum vínculo empregatício com o Município de 

Santa Isabel, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os 

encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes dos serviços 

executados; 

 A contratada deverá avisar no prazo máximo de 24hs o desligamento de qualquer um 

dos profissionais contratados diretamente para a execução deste contrato; 
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 Atender de imediato as solicitações elou projetos específicos da Secretaria Municipal 

de Saúde, tais como: campanhas, epidemias, calamidade pública, estado de 

emergência e ações de utilidade pública na área de atuação; 

 Garantir que o processo de trabalho transcorra de forma organizada e sistematizada; 

 Oferecer EPi's e crachás para cada categoria profissional, onde conste a identificação 

da Prefeitura Municipal de Santa Isabel e o logotipo do SUS, Atenção Básica, para 

melhor identificação por parte dos munícipes; 

 Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários, fundiários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos 

empregados ou colaboradores utilizados na execução dos serviços ora contratados; 

 Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos no contrato; 

 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado ao 

CONTRATANTE elou a terceiros, bem como aos bens públicos móveis e imóveis sob 

a sua guarda, por sua culpa, ou em conseqüência de erro, imperícia, imprudência elou 

negligência própria ou de seus auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na 

execução dos serviços contratados; 

 

INFRAESTRUTURA 

 Manter uma estrutura física e administrativa no Município; 

 Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações 

utilizadas, zelando delas como se suas fossem, realizando a devida manutenção; 

 Garantir a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos, enfermagem, 

odontológico e mobiliário em geral em atenção aos seguintes pontos: 

 Os equipamentos, mobiliários e instrumentais da Prefeitura serão repassados para a 

gestão da CONTRATADA em perfeito estado de uso e conservação, mediante termo 

de permissão de uso sobre o qual recairá inclusive, sobre os bens relacionados no 

anexo II, parte integrante do edital' 

 Os equipamentos, mobiliários e instrumentais que por ventura apresentarem 

obsolescência ou impossibilidade de conserto deverão ser repostos pela 

Municipalidade, após laudo da empresa contratada para manutenção dos 

equipamentos atestá-los como inservíveis e a Municipalidade for notificada. 

 Garantir a manutenção predial preventiva e corretiva em atenção aos seguintes pontos: 
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 As estruturas prediais serão repassadas para a gestão da CONTRATADA, em 

perfeito estado de uso, funcionamento e conservação através de termo de 

responsabilidade, após avaliação e mediante aceite das partes; 

 As pequenas intervenções, reformas pelas quais as estruturas necessitarem deverão 

ser realizadas pela contratada desde que as despesas com as mesmas estejam 

classificadas como custeio e não como obras e instalações. 

 Deverá arcar com todas as despesas com concessionárias de serviços como telefone, 

internet, manutenção de equipamentos odontológicos, manutenção predial, veículos 

para transporte das equipes técnicas para realização das visitas domiciliares de em 

locais de difícil acesso. 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 

 Oferecer material de uso e consumo geral e materiais descartáveis de forma 

complementar ao fornecimento regular do Município, quando necessário, de forma 

excepcional e temporária, com o intuito da não descontinuidade da assistência; 

 Adquirir, em obediência aos princípios da eficiência, transparência e economicidade e 

em conformidade com o que preconiza o contrato, eventuais materiais indispensáveis 

a execução de seu objeto, mediante prévia apresentação de plano de trabalho 

específico, seguido da autorização da CONTRATANTE e seu respectivo termo aditivo; 

 Encaminhar a CONTRATANTE, todo décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao 

repasse, os Relatórios de atividades expressando a produtividade e qualidade da 

assistência oferecida aos usuários, os Relatórios de Execução Fiscal tratando dos 

pagamentos de taxas de tributos (água, luz, telefone e internet), pagamento (folhas) de 

pessoal e encargos trabalhistas, todos acompanhados das devidas comprovações e 

relatórios para emissão, Certidão Negativa da Receita Estadual — SEFIN, Certidão 

Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas — CNDT 

 Implantar um sistema de pesquisa de satisfação pós-atendimento, emitindo relatórios 

mensais e encaminhando à CONTRATANTE; Em caso de reclamações, encaminhar o 

munícipe a ouvidoria da saúde localizada na Secretaria Municipal da saúde. 
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 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças nos planos de trabalhos sem 

prévio relatório à CONTRATANTE e aprovação expressa da mesma; 

 Alcançar os índices de produtividade e qualidade definidos no Contrato; 

 Garantir o acesso aos serviços prestados de forma integral e contínua dentro das metas 

pactuadas;  

 Utilizar ferramentas gerenciais que facilitem a horizontalização da gestão e a 

tomada de decisão;  

 Desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores das 

unidades, objetivando o trabalho interdisciplinar, a diminuição da segmentação 

do trabalho e a implantação do cuidado integral inclusive aos agentes 

comunitários;  

 Promover ambiência acolhedora à comunidade interna e externa dos serviços;  

 Prestar esclarecimentos a Secretaria Municipal de Saúde por escrito sobre 

eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a ENTIDADE CONTRATADA, 

independentemente de solicitação; 

 Na prestação dos serviços descritos nos itens anteriores, a CONTRATADA deverá 

observar: 

 Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo 

universal e igualitário; 

 Manutenção da qualidade na prestação dos serviços; 

 Respeito à decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na 

prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou 

obrigação legal 

 Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes; 

 

 Esclarecimento dos direitos aos pacientes, quanto aos serviços oferecidos; 

 Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a este 

vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão 

de uso, de que trata a Lei Municipal n Q 2.630/201 1, assegurando-se o direito 
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de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções cabíveis; 

 Administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe fora permitido, em conformidade 

com o disposto nos respectivos termos de permissão de uso que deverão definir as 

responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao Poder Público; 



 

 

 

 

 Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos 

serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em 

perfeitas condições; 

 No término do contrato, a(s) Empresa(s) CONTRATADA(S) deverá(ao) 

devolver os materiais permanentes das unidades e a estrutura física em 

perfeito estado de conservação; 

 As benfeitorias realizadas nas unidades de atenção básica — estratégia 

de saúde da família (ESF) do Município serão incorporadas ao patrimônio 

municipal, não importando sua natureza ou origem dos recursos; 

 Adotar o símbolo e o nome da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 

seguido pelo logo do SUS, Saúde da Família e nome designativo 

"XXXXXXXXXXXXXXXXX", devendo afixar aviso, em lugar visível, de sua 

condição de prestadora de serviço, e da gratuidade dos serviços 

prestados nessa condição; 

 

 

8. QUALIDADE OBJETIVA 

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

se propõe a gerenciar e monitorar a qualidade técnica, a gestão de serviços, a 

gestão de pessoas em articulação com toda rede de serviços de saúde das 

Unidades Básicas do município sob gestão da Entidade.  

O monitoramento será realizado pelas equipes de gestão e terá o apoio 

da ferramenta de sistema informatizado desenvolvido pela entidade, o que 

permite em tempo real, gerenciar e operacionalizar as ações através de uma 

análise quantitativa dos atendimentos. 

 

Ações voltadas a qualidade objetiva: 

 



 

 

8.1. Comissões 

 

A Comissão de Saúde compete opinar sobre proposições e assuntos 

relativos às ações comunitárias de saúde para a prestação de assistência e 

ações educativas preventivas ou regularização de ações corretivas. 

Será avaliado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

Bernardo do Campo, em conjunto com a SMS, a viabilidade da implantação das 

comissões voltadas ao atendimento nas Unidades abaixo apresentadas. Caso 

seja de interesse municipal, poderá ser implantada outras comissões que for 

julgado necessário. 

 

8.1.1. Comissão de Ética Médica 

Trabalha aspectos referentes ao exercício profissional, no desempenho 

com base na ética profissional. 

A constituição da Comissão de Ética Médica faz-se obrigatória em todas 

as instituições que possuam em seu Corpo Clínico o número igual ou superior a 

TRINTA E UM médicos. 

Nas instituições com até TRINTA médicos, não haverá a obrigatoriedade 

de constituição da Comissão de Ética Médica, cabendo ao diretor clínico, se 

houver, ou ao diretor técnico encaminhar as demandas éticas ao CREMESP. 

As instituições de saúde vinculadas a uma mesma entidade mantenedora 

com o mesmo corpo clínico, ou ao mesmo órgão de saúde pública, poderão 

constituir uma única Comissão de Ética Médica representativa do conjunto das 

referidas unidade, obedecendo-se as disposições quanto a sua 

proporcionalidade e garantindo-se a ampla participação do conjunto de 

médicos que compõem os respectivos corpos clínicos. 

A composição da Comissão de Ética Médica deverá obedecer às 

disposições contidas no Artigo 3º e suas Alíneas do Regulamento das 

Comissões de Ética Médica contidas na Resolução CFM 2.152/2016. 

A Comissão de Ética Médica é o órgão representativo do Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo, junto ao Pronto Socorro, estando a ele 



 

 

vinculada. Constituída nos termos da Resolução nº 161/2007 do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo, apresenta as funções 

opinativas, educativas e fiscalizadoras do desempenho Ético da Medicina. 

A Comissão de Ética Médica será composta por 4 membros efetivos e 

igual numero de membros suplentes, eleitos dentre o corpo clínico do Pronto 

Socorro, sendo um Presidente e um Secretário, ambos os membros titulares. 

 

Atribuições 

 

As Atribuições das Comissões de Ética Médica podem ser descritas da 

seguinte forma: 

 

 Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão médica dentro 

da instituição, 

 Atuar como controle de qualidade das condições de trabalho e 

prestação de assistência médica na instituição, sugerindo e acompanhando 

as modificações necessárias, 

 Denunciar às instâncias superiores, inclusive ao CRM/SP, as 

eventuais más condições de trabalho na instituição, 

 Colaborar com o CRM/SP divulgando resoluções, normas e 

pareceres, 

 Assessorar as diretorias clínicas, administrativa e técnica da 

instituição, dentro de sua área de competência, 

 Proceder a Sindicância a pedido de interessados, médicos, 

Delegacias do CRM/SP e do próprio CRM/SP ou por iniciativa própria. 

 

 

 

Resolução CFM na íntegra 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

 



 

 

RESOLUÇÃO     CFM     Nº     2.152,     DE     30     DE     

SETEMBRO     DE     2016 

Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 10 nov. 2016. 

Seção I, p.566-567 REVOGA A RESOLUÇÃO CFM Nº 1.657, DE 11-12-2002 

Estabelece normas de organização, funcionamento, eleição e 

competências das Comissões de Ética Médica dos estabelecimentos de 

saúde. 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições 

conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 

11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 

19 de julho de 1958, e 

CONSIDERANDO a Lei nº 3268/57, referente a competência dos 

Conselhos Regionais e Federal de Medicina de zelar e trabalhar por todos 

os meios aos seus alcances pelo perfeito desempenho ético da medicina e 

pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a 

exerçam legalmente; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de, entre outras finalidades, 

descentralizar os procedimentos relativos à apuração de possíveis infrações 

éticas; 

CONSIDERANDO que os integrantes das Comissões de Ética Médica 

eleitos na forma estabelecida nesta Resolução devem desempenhar suas 

funções em caráter honorífico e prestar serviço de relevância aos Conselhos 

Regionais de Medicina; 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os critérios de criação, 

eleição, competência, funcionamento e organização das Comissões de Ética 

Médica em todo o território nacional; 

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária de 30 de 

setembro de 2016, resolve: 

Art. 1º Todos os estabelecimentos de assistência a saúde e outras 

pessoas jurídicas onde se exerça a medicina, ou sob cuja égide se exerça a 

medicina em todo o território nacional, devem eleger, entre os membros de seu 

corpo clínico, Comissões de Ética Médica os termos desta Resolução. 

§ 1º A eleição será supervisionada pelo CRM de sua jurisdição; 
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§ 2º Compete ao diretor clínico encaminhar ao Conselho Regional de sua 

jurisdição a ata da eleição da Comissão de Ética Médica; 

Art. 2º Adotar o Regulamento das Comissões de Ética anexo, parte 

integrante da presente Resolução. 

Art. 3º Revoga-se a Resolução CFM nº 1.657/2002 e todas as disposições 

em contrário. Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA 

 

Presidente do Conselho HENRIQUE BATISTA E SILVA 

Secretário-Geral 

 

 

ANEXO 

 

REGULAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA 

 

Capítulo

 

I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º Todos os estabelecimentos de assistência à saúde e outras 

pessoas jurídicas sob cuja égide se exerça a Medicina, em todo o território 

nacional, devem possuir Comissão de Ética Médica, devidamente registrada nos 

Conselhos Regionais de Medicina, formada por médicos eleitos, integrantes do 

corpo clínico. 

Art. 2º As Comissões de Ética Médica são órgãos de apoio aos 

trabalhos dos Conselhos Regionais de Medicina dentro das instituições de 

assistência à saúde, possuindo funções investigatórias, educativas e 

fiscalizadoras do desempenho ético da medicina. 

§ 1º. As Comissões de Ética Médica devem possuir autonomia em relação 

à atividade administrativa e diretiva da instituição onde atua, cabendo ao diretor 
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técnico prover as condições de seu funcionamento, tempo suficiente e 

materialidade necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. 

§ 2º. Os atos da Comissão de Ética Médica são restritos ao corpo clínico 

da instituição a qual está vinculado o seu registro. 

§ 3º. As Comissões de Ética Médica são subordinadas e vinculadas 

aos respectivos Conselhos Regionais de Medicina. 

Capítulo II 

Da Composição, Organização e Estrutura das Comissões de Ética 

Médica 

 

Art. 3º As Comissões de Ética Médica serão instaladas nas instituições 

mediante aos seguintes critérios de proporcionalidade: 

a) Nas instituições com até 30 médicos não haverá a obrigatoriedade 

de constituição de  Comissão de Ética Médica, cabendo ao diretor clínico, se 

houver, ou ao diretor técnico, encaminhar as demandas éticas ao Conselho 

Regional de Medicina; 

b) Na instituição que possuir de 31 (trinta e um) a 999 (novecentos e 

noventa e nove) médicos, a 

 

Comissão de Ética Médica deverá ser composta por no mínimo 3 (três) 

membros efetivos e igual 

número de suplentes; 

 

c) Na instituição que possuir um número igual ou superior a 1.000 (mil) 

médicos, a Comissão de Ética deverá ser composta por no mínimo 5 (cinco) 

membros efetivos e igual número de suplentes. 

§ 1º. No âmbito das instituições de saúde que contarem com menos de 

30 (trinta) médicos, a composição de Comissão de Ética Médica é facultativa e 

deverá ser aprovada pelo Conselho Regional de Medicina. 

§ 2º. As instituições de saúde vinculadas a uma mesma entidade 

mantenedora com o mesmo corpo clínico, ou ao mesmo órgão de saúde pública, 

poderão constituir uma única Comissão de Ética Médica representativa do 

conjunto das referidas unidades, obedecendo-se as disposições acima quanto à 



 

 

proporcionalidade e garantindo-se a ampla participação do conjunto de médicos 

que compõem os respectivos corpos clínicos. 

Art. 4º As Comissões de Ética Médica serão compostas por 1 (um) 

Presidente, 1 (um) Secretário e demais membros efetivos e suplentes. 

Parágrafo único. O Presidente e o Secretário serão eleitos dentre os 

membros efetivos, na primeira reunião da Comissão. 

Capítulo III 

 

Das Competências Seção I 

Da Competência das Comissões de Ética Médica 

 

Art. 5º Compete às Comissões de Ética Médica, no âmbito da instituição 

a que se encontra vinculada: 

a) Fiscalizar o exercício da atividade médica, atentando para que as 

condições de trabalho do médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade 

do atendimento oferecido aos pacientes, estejam de acordo com os preceitos 

éticos e legais que norteiam a profissão; 

b) Instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia 

formal ou de ofício; 

 

c) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de 

educar, discutir, divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética 

médica; 

d) Atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição 

onde funciona quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento 

ético; 

e) Orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões 

referentes à Ética Médica; 

 

f) Atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina; 

 

g) Promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na 

atividade regular do corpo clínico da instituição de saúde; 

Seção II 

 



 

 

 

Das Competências do Presidente e do Secretário 

 

Art. 6º Compete ao Presidente da Comissão de Ética Médica: 

 

a) Representar a Comissão de Ética Médica para todos os fins; 

 

b) Comunicar ao Conselho Regional de Medicina da respectiva 

jurisdição quaisquer indícios de infração aos dispositivos éticos vigentes, 

eventual exercício ilegal da medicina ou irregularidades que impliquem em 

cerceio à atividade médica no âmbito da instituição a qual se encontra vinculada; 

c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de 

Ética Médica; 

 

d) Convocar o secretário para substituí-lo em seus impedimentos 

ocasionais; 

 

e) Convocar os membros suplentes para auxiliar nos trabalhos da 

Comissão de Ética Médica, sempre que necessário; 

f) Nomear os membros encarregados para instruir as apurações 

internas instauradas Parágrafo único. O presidente deverá ser membro efetivo 

da Comissão de Ética Médica. Art. 7º Compete ao Secretário da Comissão de 

Ética Médica: 

 

a) Substituir o presidente em seus impedimentos ou ausências; 

 

b) Secretariar as reuniões da Comissão de Ética Médica; 

 

c) Lavrar atas, editais, cartas, ofícios e demais documentos relativos 

aos atos da Comissão de Ética Médica, mantendo arquivo próprio; 

d) Abrir e manter sob sua guarda livro de registros da Comissão de 

Ética Médica, onde deverão constar os atos e os trabalhos realizados, de forma 

breve, para fins de fiscalização. 



 

 

Art. 8º Compete aos membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética 

Médica: 

 

a) Eleger o presidente e o secretário; 

 

b) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo 

sugestões e assuntos a serem discutidos e, quando efetivos ou suplentes 

convocados, votar nas matérias em apreciação; 

c) Instruir as apurações internas, quando designados pelo presidente; 

 

d) Participar ativamente das atividades da Comissão de Ética 

Médica, descritas no artigo 5º desta Resolução. 

Capítulo IV Das Eleições Seção I 

Das Regras Gerais das Eleições 

 

Art. 9º A escolha dos membros das Comissões de Ética Médica será feita 

mediante processo eleitoral através de voto direito e secreto, não sendo 

permitido o uso de procuração, dela participando os médicos que compõem o 

corpo clínico do estabelecimento, conforme previsto no regimento interno. 

Art. 10. Não poderão integrar as Comissões de Ética Médica os médicos 

que exercerem cargos de direção técnica, clínica ou administrativa da instituição 

e os que não estejam quites com o Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único. Quando investidos nas funções de direção durante o 

curso de seu mandato, o 

 

médico deverá se afastar dos trabalhos da Comissão de Ética Médica, 

enquanto perdurar o 

impedimento. 

 

Art. 11. São inelegíveis para as Comissões de Ética Médica os médicos 

que não estiverem quites com o Conselho Regional de Medicina, bem como os 

que tiverem sido apenados eticamente nos últimos 8 (oito) anos, com decisão 

transitada em julgado no âmbito administrativo, ou que estejam afastados 

cautelarmente pelo CRM. 

 



 

 

Parágrafo único. Considerando a existência de penas privadas, os 

Conselhos Regionais de Medicina deverão apenas certificar a condição de 

elegível ou inelegível dos candidatos, de acordo com seus antecedentes ético-

profissionais. 

Art. 12. O mandato das Comissões de Ética Médica será de no mínimo 

12 (doze) e no máximo de 30 (trinta) meses, a critério de cada instituição, contido 

no Regimento Interno. 

Parágrafo único. As eleições deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias 

antes do término do mandato. 

Seção II 

 

Do Processo Eleitoral 

 

Art. 13. O diretor clínico da instituição designará uma comissão eleitoral 

com a competência de organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, 

de acordo com as normas do  Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único. Os integrantes da comissão eleitoral e membros de 

cargos diretivos da instituição não podem ser candidatos à Comissão de Ética 

Médica. 

Art. 14. A comissão eleitoral convocará a eleição, por intermédio de 

edital a ser divulgado na instituição de saúde, 30 (trinta) dias antes da data 

fixada para a eleição e validará e publicará a lista dos votantes do corpo clínico. 

Parágrafo único. O edital deverá conter as informações necessárias ao 

desenvolvimento do processo eleitoral, com as regras específicas a serem 

observadas durante o pleito. 

Art. 15. A candidatura deverá ser formalizada perante a comissão eleitoral, 

com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição, por 

intermédio de chapas, de acordo com a regra 

 

de proporcionalidade prevista no artigo 3º desta Resolução. 

 

§ 1º. No momento da inscrição, a chapa designará um representante para 

acompanhar os trabalhos da comissão eleitoral e fiscalizar o processo de eleição. 

 



 

 

§ 2º. O requerimento de inscrição deverá ser subscrito por todos os 

candidatos que compõem a chapa. 

Art. 16. A comissão eleitoral divulgará, no âmbito da instituição de saúde, 

as chapas inscritas, de acordo com o número de registro, durante o período 

mínimo de uma semana. 

Art. 17. A comissão eleitoral procederá à apuração dos votos 

imediatamente após o encerramento da votação, podendo ser acompanhada 

pelo representante das chapas e demais interessados, a critério da comissão 

eleitoral. 

Parágrafo único. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 

simples dos votos apurados. 

Art. 18. O resultado da eleição será lavrado em ata pela comissão 

eleitoral, que deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina 

para homologação e registro. 

Art. 19. Os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, 

por escrito, dentro de, no máximo de 2 (dois) dias após a ocorrência do fato, 

encaminhados em primeira instância à comissão eleitoral e, em segunda 

instância, ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição. 

Art. 20. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão 

empossados pelo Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único. O Conselho Regional de Medicina emitirá certificado 

de eleição, com a composição da Comissão de Ética Médica, que deverá ser 

afixado na instituição de saúde, em local visível ao público. 

Art. 21. Nos casos de afastamento definitivo ou temporário de um de seus 

membros efetivos, o presidente da Comissão de Ética Médica procederá à 

convocação do suplente, pelo tempo que perdurar o afastamento, devendo 

comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição. 

 

 

§ 1º. Se o membro da Comissão de Ética Médica deixar de fazer 

parte do corpo clínico do 

estabelecimento de saúde respectivo, o seu mandato cessará 

automaticamente, cabendo ao presidente comunicar imediatamente ao 

respectivo Conselho Regional de Medicina. 

 



 

 

§ 2º. Sobrevindo condenação ético-profissional transitada em julgado no 

âmbito administrativo contra qualquer membro da Comissão de Ética Médica, 

este deverá imediatamente ser afastado pelo Conselho Regional de Medicina. 

Art. 22. Nos casos de vacância do cargo de presidente ou de secretário, 

far-se-á nova escolha, dentre os membros efetivos, para o cumprimento do 

restante do mandato. 

Parágrafo único. Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos 

cargos da Comissão de Ética Médica, será convocada nova eleição para 

preenchimento dos cargos vagos até que a nova eleição oficial seja realizada, 

que poderá ser por candidatura individual. 

Capítulo V 

Do Funcionamento da Comissão de Ética Médica 

 

Seção I 

Das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

 

Art. 23. A Comissão de Ética Médica poderá se reunir ordinariamente 

bimestralmente (1ª quinzena), e, extraordinariamente, quantas vezes 

necessárias para o bom andamento dos trabalhos. 

Parágrafo único. O calendário de reuniões deverá ser afixado em local 

de acesso aos médicos do corpo clínico. 

Art. 24. Os atos administrativos da Comissão de Ética Médica terão 

caráter sigiloso, exceto quando se tratar de atividade didático-pedagógica no 

âmbito da instituição de saúde. 

Art. 25. As deliberações da Comissão de Ética Médica dar-se-ão por 

maioria simples, sendo prerrogativa do presidente o voto qualificado em caso 

de empate. 

Seção II 

Da Apuração Interna 

Art. 26. A apuração interna será instaurada mediante: 
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a) Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, 

fundamentada; 

 

b) Ex officio, por intermédio de despacho do presidente da Comissão 

de Ética Médica; 

 

Parágrafo único. Instaurada a apuração, o presidente da Comissão de 

Ética Médica deverá informar imediatamente ao respectivo Conselho Regional 

de Medicina para protocolo e acompanhamento dos trabalhos. 

Art. 27. As apurações internas deverão ser realizadas pelo membro da 

Comissão designado, sem excesso de formalismo, tendo por objetivo a 

apuração dos fatos no local em que ocorreram. 

Art. 28. Instaurada a apuração interna, os envolvidos serão informados 

dos fatos e, se for o caso, convocados mediante ofício para prestar 

esclarecimentos em audiência ou por escrito, no prazo de 15 dias contados da 

juntada aos autos do comprovante de recebimento. 

Parágrafo único. A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética 

Médica, por se tratar de procedimento sumário de esclarecimento, não está 

sujeita às regras do contraditório e da ampla defesa. 

Art. 29. A apuração interna deverá ter a forma de autos judiciais, com as 

folhas devidamente numeradas e rubricadas, ordenadas cronologicamente. 

Parágrafo único. O acesso aos autos é permitido apenas às partes, aos 

membros da Comissão de Ética Médica e ao Conselho Regional de Medicina. 

Art. 30. Encerrada a apuração dos fatos, será lavrado termo de 

encerramento dos trabalhos e serão encaminhados os autos ao presidente da 

Comissão de Ética Médica, que poderá sugerir o seu arquivamento ou 

encaminhá-los ao Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único. O presidente da Comissão de Ética Médica poderá 

colocar os autos para apreciação dos demais membros que, em votação 

simples, poderão deliberar pela realização de novos atos instrutórios. 

Art. 31. Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, 

quais sejam, cópias dos prontuários, das fichas clínicas, das ordens de 

serviço e outros que possam ser úteis ao deslinde dos fatos, deverão ser 
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encartados aos autos de apuração, quando do seu envio ao respectivo 

Conselho Regional de Medicina. 

 

 

Art. 32. Se houver denúncia envolvendo algum membro da Comissão 

de Ética Médica, este 

deverá abster-se de atuar na apuração dos fatos denunciados, 

devendo o presidente da comissão remeter os autos diretamente ao Conselho 

Regional de Medicina para as providências cabíveis. 

Art. 33. A Comissão de Ética Médica não poderá emitir nenhum juízo de 

valor a respeito dos fatos que apurar. 

§ 1º. O Conselho Regional de Medicina não está subordinado a nenhum 

ato da Comissão de Ética Médica, podendo refazê-los, reformá-los ou anulá-los 

se necessário à apuração dos fatos, nos termos da Lei. 

§ 2º. A atuação da Comissão de Ética Médica é de extrema valia à 

apuração das infrações éticas, não significando, entretanto, qualquer 

derrogação, sub-rogação ou delegação das funções legais dos Conselhos 

Regionais de Medicina. 

Capítulo VI 

 

 

Das disposições finais 

 

Art. 34. Os médicos envolvidos nos fatos a serem apurados, convocados 

nas apurações internas que deliberadamente se recusarem a prestar 

esclarecimentos à Comissão de Ética Médica, ficarão sujeitos a 

procedimento administrativo no âmbito do respectivo Conselho Regional de 

Medicina, conforme preconiza o art. 17 do Código de Ética Médica. 

Art. 35. As normas referentes às eleições e mandatos das Comissões de 

Ética Médica somente produzirão seus efeitos a partir das próximas eleições, na 

forma do artigo 7º desta Resolução. 

Parágrafo único. As demais regras entram em vigor em caráter imediato, 

principalmente no que se refere à tramitação das apurações internas. 
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Art. 36. Os Conselhos Regionais de Medicina deverão fornecer todo o 

apoio necessário às Comissões de Ética Médica, tanto estimulando a 

participação do corpo clínico no processo eleitoral, quanto no respaldo à sua 

autonomia perante a instituição de saúde a qual se encontra vinculada. 

Art. 37. O presidente da Comissão de Ética Médica deverá fornecer ao 

Conselho Regional de Medicina relatório sobre as atividades realizadas, a cada 

6 (seis) meses ou quando solicitado. 

 

Art. 38. Os casos omissos serão decididos pelo respectivo Conselho 

Regional de Medicina. 

 

Art. 39. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CFM nº 

1.657 de 11 de dezembro de 2002. 

 

Resolução CREMESP na íntegra 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO CREMESP Nº 161, DE 24 DE ABRIL DE 2007 

Diário Oficial do Estado; Poder Executivo, São Paulo, SP, 15 maio 

2007. Seção 1, p.140 ALTERA A RESOLUÇÃO CREMESP Nº 83, DE 29-

07-1998 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições conferidas pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto nº 

44045/58 e, 

CONSIDERANDO o teor da Resolução CFM nº 1.657/2002, que 

regulamenta as Comissões de Ética Médica; 

CONSIDERANDO a alteração contida na Resolução CFM nº 

1.812/07, que altera o prazo de mandato das Comissões de Ética Médica 

para “até 30 (trinta) meses”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2º da Resolução CREMESP nº 83/98 

teria sido tacitamente revogado pela Resolução CFM nº 1.657/2002 
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CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar os mandatos 

das Comissões de Ética Médica no âmbito do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO o decido em Reunião de Diretoria de 23/04/2007; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. Considerar válido o artigo 2º da Resolução CREMESP nº 83/98, 

repristinando a norma jurídica em questão, que passa a viger da seguinte forma: 

“Artigo 2º. As eleições para as Comissões de Ética Médica serão 

realizadas no “Dia do Médico”, 

 

18 de outubro, nos anos pares. Quando a referida data coincidir com final 

de semana ou feriado, 

a eleição será realizada no primeiro dia útil subsequente”. 

 

Artigo 2º. As demais disposições da Resolução CREMESP nº 83/98 

permanecem inalteradas, salvo no que conflitar com a Resolução Federal que 

regulamenta as Comissões de Ética Médica em âmbito nacional. 

Artigo 3º. A presente Resolução entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

São Paulo, 20 de abril de 2007. 

 

Dr. Desiré Carlos Callegari - Presidente 

 

Homologada na 3649ª Sessão Plenária realizada em 24/04/2007. 

 

 

8.1.2. Comissão de Revisão de Prontuário 

 

Do Prontuário médico 

O prontuário médico é um documento único, constituído de um conjunto 

de informações, sinais e imagens registradas geradas a partir de fatos, 

documentos, acontecimentos e situações relacionadas à saúde do paciente e à 

assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 
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comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência à pessoa. 

Prontuários corretamente preenchidos são preciosos auxiliares para 

pesquisa e possibilitam a realização de trabalhos científicos. Informam sobre 

alguma reação adversa a medicamentos que o paciente possa ter e facilitam o 

diagnóstico correto, permitindo uma avaliação mais rápida e mais precisa do 

paciente. 

Se não existir o prontuário, numa situação de emergência, fica difícil ao 

plantonista adotar prontamente as medidas adequadas e, em situação ética e/ou 

legal, torna-se quase impossível comprovar se o médico tomou as medidas 

pertinentes ao caso. 

O Código de Ética Médica, em seu artigo 69, diz que é vedado ao médico 

deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente, e esta é uma situação 

observada com frequência nas avaliações das denúncias encaminhadas aos 

Conselhos de Medicina. 

Constantemente, o prontuário não foi feito, foi mal elaborado ou está 

ilegível. Então, deve o médico escrever de forma legível no prontuário, 

descrevendo os procedimentos realizados de forma clara e precisa, para que 

uma possível prova de sua conduta não fique comprometida. 

A responsabilidade pelo prontuário cabe ao médico assistente e aos 

demais profissionais que compartilham do atendimento e também aos diretores 

técnicos e clínicos da instituição. Lembrando que a estes cabem a guarda do 

documento, mas que ele pertence ao paciente e que seus dados ou cópias só 

poderão ser fornecidos com a autorização expressa desse mesmo paciente. 

Deve, portanto, o prontuário médico ser completo, confidencial, legível e 

sem rasuras, com descrição de história clínica, exame físico, exames 

complementares, diagnóstico, evolução clínica e tratamento. É a nossa 

obrigação e, eventualmente, pode ser a nossa defesa. 

 

Da Comissão  
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Os estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta 

assistência médica e que contar com o número superior a 30 (trinta) médicos em 

seu Corpo Clínico, independentemente de seu vínculo empregatício, deverá 

apresentar a COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS, nos 

termos da Resolução CFM nº. 1.638/2002. 

A Comissão de Revisão de Prontuário (CRP) é um órgão coligado a 

unidade de saúde, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e 

independente, que tem por objetivo analisar e acompanhar 

os prontuários médicos. 

FINALIDADE: Atender a resolução CREMESP No. 70/1995 e a resolução 

CFM No. 1638/2002, que define prontuário médico como o documento único 

constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 

geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente 

e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria 

diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição.A Comissão de 

Revisão de Prontuário tem como objetivo identificar e promover a qualidade dos 

registros assistenciais a partir das informações contidas no Prontuário de cada 

paciente e garantir um conjunto de documentação adequada. Verifica, avalia, 

sugere e orienta a formulação dos prontuários e registros da assistência prestada 

por todos os profissionais. Como instrumento, atua na análise da organização, 

adequação e eficiência dos registros médico – hospitalares. 

COMPOSIÇÃO: A composição mínima da comissão deverá ser de 4 

membros médicos, e um enfermeiro, podendo ser superior a isso, conforme a 

característica de cada Instituição. Para realização dos trabalhos da comissão os 

membros deverão ser disponibilizados de suas atividades assistenciais por 

tempo a ser definido pela Diretoria CLINICA do serviço. O tempo mínimo de 

dedicação por membro será definida pela Diretoria Técnica de Departamento, de 

acordo com as necessidades e perfil da Instituição. A critério da Diretoria e da 

própria comissão, a carga horária total do membro poderá ser de uso exclusivo 

da comissão, desde que respeitadas as necessidades dos serviços. 

https://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3101&versao=integra
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MANDATO: O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável 

conforme definição da Diretoria Técnica. A relação dos membros de cada 

mandato deverá ser publicada em Diário Oficial do Estado a cada dois anos, bem 

como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento deverá ser 

publicada no mesmo órgão para conhecimento geral, assim como ao cremesp. 

O presidente da comissão, assim como todos os membros, serão nomeados pelo 

Diretor Clinico da entidade. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão 

ser definidos pela comissão, na ausência de definição anterior.  

Parágrafo Primeiro: Caso a Entidade gestora do contrato da prestação 

de serviço nas unidades de saúde submetidas a presente comissão, encerre a 

referida prestação de serviço, fica extinta de pleno direito a presente comissão. 

SEDE: A sede da comissão será a sala das comissões, a ser 

disponibilizada pela entidade, com a infra-estrutura básica necessária para seu 

funcionamento.  

FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO: A comissão se reunira uma vez 

por mês convocada pelo presidente,  com data, local e horário, previamente 

definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. A 

ausência de um membro em 3 reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

6 reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da 

comissão, a seus critérios, poderão realizar a reunião. As decisões da comissão 

serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta e justificada por 

maioria simples dos membros presentes. Para apreciação e estudos 

preliminares de assuntos específicos, será designado um relator ou convidado 

um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo 

preestabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais 

gabaritados para participar das reuniões, desde que autorizado em plenária 

prévia. As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente, decisões tomadas. Os assuntos 

tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou 
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urgentes, podendo ser convocadas pelo Diretor Técnico de Departamento, pelo 

Diretor Clínico, pelo Presidente ou Vice Presidente 

ATRIBUIÇÕES: São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário:  

I - A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: a) 

Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, 

exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 

diagnóstico definitivo e tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao 

atendimento. b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o 

paciente, bem como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e 

respectiva inscrição no conselho de classe. c) Obrigatoriedade do registro diário 

da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica consignando 

data e hora. d) Tipo de Alta. 

II – Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e 

sistemas, bem como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos 

mesmos.  

III - Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da 

Instituição em assuntos de sua competência.  

IV - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Unidade 

com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações feitas.  

V - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre 

buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente.  

VI - Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de 

subsidiar conhecimentos relevantes a Instituição. São atribuições do Presidente 

da Comissão, além de outras instituídas neste regimento ou que decorram de 

suas funções ou prerrogativas: a) Convocar e presidir as reuniões. b) Indicar seu 

vice-presidente. c) Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou 

indicar seu representante. d) Subscrever todos os documentos e resoluções da 

comissão previamente aprovados pelos membros desta. e) Fazer cumprir o 

regimento.  

Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade 

(voto de Minerva).  
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Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-

presidente. As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do 

presidente na sua ausência.  

São atribuições e competências da secretaria da Comissão:  

a) Organizar a ordem do dia.  

b) Receber e protocolar os processos e expedientes.  

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões.  

d) Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas 

pelo presidente.  

e) Organizar e manter o arquivo da comissão.  

f) Preparar a correspondência.  

g) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao 

serviço desta secretaria.  

h) Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários 

que serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho 

realizado. 

 

8.1.3. Comissão de Ética de Enfermagem 

A presente Comissão tem por finalidade normatizar a criação e 

funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem-CEE nas Instituições 

com Serviço de Enfermagem. 

 As Comissões de Ética de Enfermagem representam os Conselhos 

Regionais de Enfermagem nas instituições onde existe Serviço de Enfermagem, 

com funções educativa, consultiva, e de conciliação, orientação e vigilância ao 

exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem. 

Entende-se a função de conciliação as questões de conflitos 

interprofissionais que não envolvam terceiros. 

As CEE devem estabelecer relação de autonomia e imparcialidade com 

as Instituições de Saúde, bem como resguardar o sigilo e discrição nos assuntos 

vinculados às condutas de caráter ético e disciplinar dos profissionais de 

enfermagem. 
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 São atribuições específicas dos membros da CEE: 

I – representar o Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição na 

instituição de saúde em se tratando de temas relacionados à divulgação do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 

II – divulgar e zelar pelo cumprimento da Legislação de Enfermagem ora 

vigente; 

III – identificar as ocorrências éticas e disciplinares na instituição de saúde 

onde atua; 

IV – receber denúncia de profissionais de enfermagem, usuários, clientes 

e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem; 

V – elaborar relatório, restrito à narrativa dos fatos que ensejaram a 

denúncia, anexando documentação, se houver, relativa a qualquer indício de 

infração ética. 

VI – encaminhar o relatório ao Conselho Regional de Enfermagem e ao 

Enfermeiro Responsável Técnico (RT) da instituição, para conhecimento, nos 

casos em que haja indícios de infração ética ou disciplinar; 

VII – propor e participar em conjunto com o Enfermeiro RT e Enfermeiro 

responsável pelo Serviço de Educação Permanente de Enfermagem, ações 

preventivas e educativas sobre questões éticas e disciplinares; 

VIII – promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à 

ética; 

IX – assessorar a Diretoria/Chefia/Coordenadora de Enfermagem da 

Instituição, nas questões ligadas à ética profissional; 

X – divulgar as atribuições da CEE. 

XI – participar das atividades educativas do Conselho Regional de 

Enfermagem de sua jurisdição e atender as solicitações de reuniões e 

convocações inerentes às atribuições da CEE, inclusive promover e participar de 

treinamento e capacitação. 
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XII – apresentar anualmente relatório de suas atividades ao Conselho 

Regional de Enfermagem. 

Torna - se obrigatória a criação e funcionamento de Comissão de Ética de 

Enfermagem em instituições com no mínimo 50 (cinquenta) profissionais de 

enfermagem em seu quadro de colaboradores. 

Torna-se facultativa a constituição da Comissão de Ética em instituições 

com número inferior a 50 (cinquenta) profissionais de enfermagem. 

 A constituição da CEE é definida por meio de eleição direta e secreta ou 

por meio de designação, obedecendo aos critérios específicos estabelecidos. 

. 

Nas instituições de saúde civis, não havendo inscritos para o processo 

eleitoral, os membros da CEE poderão ser designados pelo Enfermeiro 

Responsável Técnico-RT, desde que os profissionais atendam aos critérios 

estabelecidos na Resolução 593/2018 e/ou Decisão do Conselho Regional da 

jurisdição. 

 A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) 

profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre 

respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos 

e auxiliares de enfermagem. A CEE será composta por presidente, secretário e 

membro, dentre os profissionais mais votados, cabendo ao Enfermeiro o cargo 

de presidente. 

 O mandato dos membros eleitos da CEE será de 3 (três) anos, admitida 

apenas uma reeleição. 

 As eleições para constituição da CEE deverão ser convocadas até 60 

(sessenta) dias antes do dia do pleito, mediante edital público, firmado pelo 

Enfermeiro RT, a ser fixado em todos os setores em que sejam prestados 

serviços de enfermagem na instituição de saúde. 

O Enfermeiro RT deverá constituir comissão eleitoral para 

encaminhamento do pleito. 



 

 

P
ág

in
a1

4
1

 

 Cabe a comissão eleitoral receber os pedidos de inscrição e sobre eles 

decidir, examinando se os candidatos preenchem os requisitos do art. 8º da 

Resolução 593/18.. 

 O voto em cédula será depositado em urna indevassável. 

 A eleição se processará, preferencialmente, em 1 (um) dia, das 08:00 

horas às 20:00 horas, garantindo, assim, a participação de todos os profissionais 

de enfermagem da instituição no pleito. 

 A apuração será pública e na presença dos candidatos concorrentes ou 

de observadores. 

 Na hipótese de ocorrência de fato grave que influencie o resultado da 

eleição, poderá o interessado recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem da 

respectiva jurisdição, a quem caberá decidir sobre a questão. 

 Entende-se por fato grave aquele que coloca em dúvida a lisura do 

processo eleitoral, passível de apuração de responsabilidade e nulidade dos 

atos. 

 Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número 

de votos válidos. 

 Cópia de todo processo eleitoral, capa a capa, deverá ser encaminhado 

ao Conselho Regional de Enfermagem para análise, avaliação e parecer de 

Conselheiro para aprovação do nome dos profissionais eleitos, em Plenário, 

podendo para tanto utilizar o meio eletrônico. 

Nos casos de composição da CEE mediante designação, cabe ao 

Enfermeiro RT identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os 

candidatos preenchem os requisitos do art.8º da Resolução 593/18. 

São critérios para integrar a CEE: 

I – manter vínculo empregatício junto à instituição de saúde; 

II – possuir situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem 

de sua jurisdição em todas as categorias que esteja inscrito; 
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III – não possuir condenação transitada em julgado em processo 

administrativo e/ou ético nos últimos 5 (cinco) anos; 

IV – não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos 

últimos cinco anos; 

O Enfermeiro RT deverá encaminhar ao Conselho Regional de 

Enfermagem os nomes dos profissionais inscritos/designados para verificação 

de regularidade e havendo impedimento de profissional ele não poderá participar 

do pleito. 

 Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem apoio, suporte e 

orientações necessárias para a constituição e funcionamento das CEE, bem 

como a adoção de medidas necessárias.para fazer cumprir a Resolução 593/18. 

 A CEE eleita ou designada será nomeada por Portaria do Conselho 

Regional de Enfermagem estabelecendo os nomes dos eleitos ou designados, 

efetivos e suplentes, destacando o nome do presidente e do secretário e o prazo 

do mandato a ser cumprido. (NR) 

A Portaria deverá ser publicada no site do Conselho Regional de 

Enfermagem e em outros meios disponíveis de divulgação. (NR) 

O Enfermeiro RT da instituição deverá em até 60 (sessenta) dias antes do 

término dos mandatos vigentes iniciar o processo de novas eleições. 

Os Conselhos Regionais de Enfermagem poderão baixar Decisão 

aprimorando o regulamento desta norma no âmbito de sua jurisdição, 

principalmente o papel da comissão eleitoral e modelo de regimento da CEE. 

A Decisão deverá ser encaminhada ao Cofen para homologação. 

 Caberá ao Presidente do Conselho Regional de Enfermagem, ou outro 

profissional designado, dar posse à Comissão de Ética de Enfermagem da 

Instituição em ato oficial e na oportunidade entregar a Portaria de designação, 

que será o instrumento legal de atuação dos seus membros eleitos ou 

designados. 

. 
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8.1.4. Comissão de Revisão de Óbitos  

 

FINALIDADE: Atender a resolução CREMESP No. 114/2005. Analisar os 

óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como a 

qualidade de informações dos atestados de óbitos. É um órgão de assessoria 

diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição. 

COMPOSIÇÃO: A composição mínima da comissão deverá ser de três 

membros, 1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de saúde. Para realização dos 

trabalhos da comissão os membros deverão ser disponibilizados de suas 

atividades assistenciais por tempo a ser definido pela responsável da Unidade. 

O tempo mínimo de dedicação por membro será definido pela Diretoria Técnica, 

de acordo com as necessidades e perfil da Instituição. A critério da Diretoria e 

da própria comissão, a carga horária total do membro poderá ser de uso 

exclusivo da comissão, desde que respeitadas as necessidades dos serviços. 

MANDATO: O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável 

conforme definição da Diretoria Técnica. A relação dos membros de cada 

mandato deverá ser publicada em Diário Oficial do Estado a cada dois anos, bem 

como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento deverá ser 

publicada no mesmo órgão para conhecimento geral, assim como ao cremesp. 

O Coordenador da comissão, assim como todos os membros, serão nomeados 

pelo Diretor Técnico da Entidade. 

Parágrafo primeiro: Caso a Entidade, gestora do contrato da prestação 

de serviço nas unidades de saúde submetidas a presente comissão, encerre a 

referida prestação de serviço, fica extinta de pleno direito a presente comissão. 

SEDE: A sede da comissão será a sala das comissões, a ser 

disponibilizada por cada unidade de saúde, com a infra-estrutura básica 

necessária para seu funcionamento. 

FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO: Deverão ocorrer reuniões 

periódicas, conforme necessidade de cada unidade, com data, local e horário, 

previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizada reuniões 
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mensais, caso existam óbitos  serem apurados. A ausência de um membro em 

três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda seis reuniões não 

consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática. 

As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação 

aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. Para 

apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem como de 

normas de preenchimento e qualidade do atestado de óbito ou relatórios de 

biópsias, será designado um relator ou convidado um consultor, o qual 

apresentará parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido. Da mesma 

forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar 

das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia. As reuniões da comissão 

deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma cópia contendo: data 

e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do 

expediente, decisões tomadas. Os assuntos tratados pela comissão deverão ser 

guardados em sigilo ético por todos os membros. Além das reuniões ordinárias 

poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que 

exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo 

Diretor Técnico de Departamento, pelo Diretor Clínico, ou pelo coordenador da 

Comissão. Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Comissão de Ética Médica e Diretoria Clínica.  

ATRIBUIÇÕES: São atribuições da Comissão de Óbitos: a) Analisar e 

emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados; b) 

Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram 

a óbito; c) Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; d) 

Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de 

óbitos; e) Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam 

conflitantes; f) Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das 

informações dos prontuários de óbito; g) Comparar diagnóstico pré-operatório 

com os exames anatomo-patológicos das peças cirúrgicas (avaliar amostra 

significativa, em porcentagem a ser definida pela própria comissão respeitando 

sua disponibilidade); h) Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados 

de necrópsias, mesmo que realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de 

Óbitos);  i) Zelar pelo sigilo ético das informações; j) Emitir parecer técnico ou 
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relatório quando solicitado pela Comissão de Ética Médica ou outro serviço 

interessado; k) Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da 

Instituição em assuntos de sua competência; l) Definir anualmente metas de 

melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade com atuação de 

Educação Permanente; m) Desenvolver atividades de caráter técnico-cientifico 

com fins de subsidiar conhecimentos relevantes a Instituição; n)  Emitir 

anualmente, obrigatoriamente, no primeiro bimestre do exercício seguinte, 

relatório detalhado sobre o perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos na 

instituição, que deverá ser entregue ao responsável técnico para as providencias 

necessárias. São atribuições do Coordenador  da Comissão, além de outras 

instituídas neste regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas: 

a) Convocar e presidir as reuniões; b) Representar a comissão junto à Diretoria 

da instituição, ou indicar seu representante; c) Subscrever todos os documentos 

e resoluções da comissão previamente aprovados pelos membros desta; d) 

Fazer cumprir o regimento. Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o 

voto de qualidade (voto de Minerva). 

São atribuições e competências da secretaria da Comissão: a) Organizar 

a ordem do dia; b) Receber e protocolar os processos e expedientes; c) Lavrar 

a ata das sessões/reuniões; d) Convocar os membros da comissão para as 

reuniões determinadas pelo presidente; e) Organizar e manter o arquivo da 

comissão; f) Preparar a correspondência; g) Realizar outras funções 

determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço desta secretaria;  h) 

Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que serão 

avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

.Observação 

Das comissões a serem implantadas pela Santa Casa de São Bernardo 

nas Unidades Básicas de Saúde durante a vigência do Contrato de Gestão, 

serão observados os critérios de composição com quantidade de profissionais 

para a instalação conforme as Resoluções de cada Conselho de Classe. 
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Ocorre que, as unidades de saúde podem ter dificuldade para dispor da 

quantidade mínima de profissionais para constituir algumas Comissões 

separadamente. Ademais, as unidades estarão inseridas no mesmo Contrato de 

Gestão e serão geridas pela mesma instituição. 

 Assim, a fim de viabilizar a implantação, poderemos constituir uma 

Comissão de cada Conselho de Classe que seja aplicável para o conjunto das 

das unidades a serem geridas, considerando as especificidades de cada serviço, 

e não individualmente.  

 

Do Prontuário médico 

O prontuário médico é um documento único, constituído de um conjunto 

de informações, sinais e imagens registradas geradas a partir de fatos, 

documentos, acontecimentos e situações relacionadas à saúde do paciente e à 

assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 

comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência à pessoa. 

Prontuários corretamente preenchidos são preciosos auxiliares para 

pesquisa e possibilitam a realização de trabalhos científicos. Informam sobre 

alguma reação adversa a medicamentos que o paciente possa ter e facilitam o 

diagnóstico correto, permitindo uma avaliação mais rápida e mais precisa do 

paciente. 

Se não existir o prontuário, numa situação de emergência, fica difícil ao 

plantonista adotar prontamente as medidas adequadas e, em situação ética e/ou 

legal, torna-se quase impossível comprovar se o médico tomou as medidas 

pertinentes ao caso. 

O Código de Ética Médica, em seu artigo 69, diz que é vedado ao médico 

deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente, e esta é uma situação 

observada com frequência nas avaliações das denúncias encaminhadas aos 

Conselhos de Medicina. 
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Constantemente, o prontuário não foi feito, foi mal elaborado ou está 

ilegível. Então, deve o médico escrever de forma legível no prontuário, 

descrevendo os procedimentos realizados de forma clara e precisa, para que 

uma possível prova de sua conduta não fique comprometida. 

A responsabilidade pelo prontuário cabe ao médico assistente e aos 

demais profissionais que compartilham do atendimento e também aos diretores 

técnicos e clínicos da instituição. Lembrando que a estes cabem a guarda do 

documento, mas que ele pertence ao paciente e que seus dados ou cópias só 

poderão ser fornecidos com a autorização expressa desse mesmo paciente. 

Deve, portanto, o prontuário médico ser completo, confidencial, legível e 

sem rasuras, com descrição de história clínica, exame físico, exames 

complementares, diagnóstico, evolução clínica e tratamento. É a nossa 

obrigação e, eventualmente, pode ser a nossa defesa. 

 

Comissão de Revisão de Prontuários Médicos 

Os estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta 

assistência médica e que contar com o número superior a 30 (trinta) médicos em 

seu Corpo Clínico, independentemente de seu vínculo empregatício, deverá 

apresentar a COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS, nos 

termos da Resolução CFM nº. 1.638/2002. 

A Comissão de Revisão de Prontuário (CRP) é um órgão coligado a 

unidade de saúde, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e 

independente, que tem por objetivo analisar e acompanhar 

os prontuários médicos. 

FINALIDADE: Atender a resolução CREMESP No. 70/1995 e a resolução 

CFM No. 1638/2002, que define prontuário médico como o documento único 

constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 

geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente 

e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria 

https://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3101&versao=integra
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diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição.A Comissão de 

Revisão de Prontuário tem como objetivo identificar e promover a qualidade dos 

registros assistenciais a partir das informações contidas no Prontuário de cada 

paciente e garantir um conjunto de documentação adequada. Verifica, avalia, 

sugere e orienta a formulação dos prontuários e registros da assistência prestada 

por todos os profissionais. Como instrumento, atua na análise da organização, 

adequação e eficiência dos registros médico – hospitalares. 

COMPOSIÇÃO: A composição mínima da comissão deverá ser de 4 

membros médicos, e um enfermeiro, podendo ser superior a isso, conforme a 

característica de cada Instituição. Para realização dos trabalhos da comissão os 

membros deverão ser disponibilizados de suas atividades assistenciais por 

tempo a ser definido pela Diretoria CLINICA DA UNIDADE. O tempo mínimo de 

dedicação por membro será definida pela Diretoria Técnica de Departamento, de 

acordo com as necessidades e perfil da Instituição. A critério da Diretoria e da 

própria comissão, a carga horária total do membro poderá ser de uso exclusivo 

da comissão, desde que respeitadas as necessidades dos serviços. 

MANDATO: O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável 

conforme definição da Diretoria Técnica de Departamento. A relação dos 

membros de cada mandato deverá ser publicada em Diário Oficial do Estado a 

cada dois anos, bem como a substituição de qualquer membro, a qualquer 

momento deverá ser publicada no mesmo órgão para conhecimento geral, assim 

como ao cremesp. O presidente da comissão, assim como todos os membros, 

serão nomeados pelo Diretor Clinico da entidade. Os cargos de vice-presidente 

e secretário poderão ser definidos pela comissão, na ausência de definição 

anterior.  

Parágrafo Primeiro: Caso a Entidade gestora do contrato da prestação 

de serviço nas unidades de saúde submetidas a presente comissão, encerre a 

referida prestação de serviço, fica extinta de pleno direito a presente comissão. 

SEDE: A sede da comissão será a sala das comissões, a ser 

disponibilizada pela entidade, com a infra-estrutura básica necessária para seu 

funcionamento.  
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FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO: A comissão se reunira uma vez 

por mês convocada pelo presidente,  com data, local e horário, previamente 

definidos e informados, sendo no mínimo realizadas reuniões mensais. A 

ausência de um membro em 3 reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 

6 reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua 

exclusão automática. Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da 

comissão, a seus critérios, poderão realizar a reunião. As decisões da comissão 

serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta e justificada por 

maioria simples dos membros presentes. Para apreciação e estudos 

preliminares de assuntos específicos, será designado um relator ou convidado 

um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo 

preestabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais 

gabaritados para participar das reuniões, desde que autorizado em plenária 

prévia. As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente, decisões tomadas. Os assuntos 

tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 

membros. Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou 

urgentes, podendo ser convocadas pelo Diretor Técnico de Departamento, pelo 

Diretor Clínico, pelo Presidente ou Vice Presidente. 

ATRIBUIÇÕES: São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário:  

I - A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: a) 

Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, 

exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 

diagnóstico definitivo e tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao 

atendimento. b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o 

paciente, bem como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e 

respectiva inscrição no conselho de classe. c) Obrigatoriedade do registro diário 

da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica consignando 

data e hora. d) Tipo de Alta. 
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II – Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e 

sistemas, bem como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos 

mesmos.  

III - Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da 

Instituição em assuntos de sua competência.  

IV - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Unidade 

com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações feitas.  

V - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre 

buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente.  

VI - Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de 

subsidiar conhecimentos relevantes a Instituição. São atribuições do Presidente 

da Comissão, além de outras instituídas neste regimento ou que decorram de 

suas funções ou prerrogativas: a) Convocar e presidir as reuniões. b) Indicar seu 

vice-presidente. c) Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou 

indicar seu representante. d) Subscrever todos os documentos e resoluções da 

comissão previamente aprovados pelos membros desta. e) Fazer cumprir o 

regimento.  

Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade 

(voto de Minerva).  

Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-

presidente. As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do 

presidente na sua ausência.  

São atribuições e competências da secretaria da Comissão:  

a) Organizar a ordem do dia.  

b) Receber e protocolar os processos e expedientes.  

c) Lavrar a ata das sessões/reuniões.  

d) Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas 

pelo presidente.  

e) Organizar e manter o arquivo da comissão.  

f) Preparar a correspondência.  

g) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao 

serviço desta secretaria.  
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h) Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários 

que serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho 

realizado. 

 

8.2. Acolhimento com Classificação 

 

Sistema Único de Saúde e a Importância da Implantação do 

acolhimento com classificação de risco 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações 

e de serviços de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes 

regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção 

única em cada esfera de governo.  

É uma estrutura que não atua isolada na promoção dos direitos básicos 

de cidadania, inserindo-se no contexto das políticas públicas de seguridade 

social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a Assistência Social.  

Foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 

n. 8.080/90 e n. 8.142/90.  

Os princípios do SUS, fixados na Constituição Federal em 1988 e 

detalhados na Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90 e n. 8.142/90), foram o 

resultado de um longo processo histórico e social, que buscava interferir nas 

condições de saúde e na assistência prestada à população brasileira, pois todos 

os brasileiros têm direito aos serviços do SUS, e esse acesso universal, em 

nenhuma circunstância, pode ser restringido.  

Deve ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto de serviços sanitário e 

socialmente necessários, com base em protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas. (BRASIL, 2000). 

Objetiva promover uma abordagem integral do indivíduo e com a 

crescente demanda nos serviços de atenção básica, é necessário buscar 
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alternativas que priorizem o atendimento àqueles usuários com maior gravidade, 

no sentido de diminuir os riscos advindos do tempo de espera para o 

atendimento.  

Para definição dos critérios da classificação  de  risco  serão  selecionados  

a  partir  de  protocolos  considerando-se  as  especificidades  da  demanda  local  

discutidas  ao  longo  do  processo  de  implantação  do  acolhimento e definidas 

a partir de cores  como por exemplo sendo verde, amarelo, vermelho.  

Cor Verde - (sem critérios de risco), podendo ser avaliado por técnico de 

enfermagem e ou auxiliar de enfermagem, quando necessário, o usuário terá 

atendimento eletivo com médico ou enfermeira conforme agenda. 

Cor Amarelo – critérios de risco presentes sem risco imediato: o usuário 

tem avaliação com a enfermeira no mesmo turno e/ou avaliação médica com 

demora permitida até o próximo turno. 

Cor Vermelha – critérios de risco imediato: o usuário tem avaliação 

médica imediata, sendo conduzido à sala de medicação.  

O sinal vital “dor” será verificado com o uso de uma escala analógica que 

estabelecerá ausência de dor como zero e a pior dor já sentida como 10, 

permitindo o registro de níveis intermediários entre estes. 

  

 

 

Na presença de um dos indicadores de risco vermelho, o profissional que 

estiver conduzindo o acolhimento deverá levar o usuário até a sala de medicação 



 

 

P
ág

in
a1

5
3

 

e informar um dos médicos disponíveis para atendê-lo assim que possível nesse 

local, de modo a não retardar as condutas necessárias e também evitar 

situações de tensão na sala de espera diante do “passar na frente” dos demais 

usuários. 

 

Acolhimento com classificação de risco na Atenção Primária 

A implantação do Protocolo com classificação de Risco na Atenção Básica 

é a evidência de que a organização dos serviços na ESF ocorre a partir da 

demanda espontânea. A triagem ou classificação de risco constitui uma 

ferramenta de manejo clínico de risco para efetuar a construção dos fluxos de 

paciente. Dessa forma, a classificação de risco consiste em uma estratégia para 

sistematizar o atendimento, permitindo a avaliação dos usuários de acordo com 

o agravo à saúde. 

Entende-se como uma prerrogativa de justiça, ao considerar como 

prioridade não o sujeito que primeiro chega aos serviços de saúde, mas aquele 

que pela condição clínica necessita de atendimento imediato. A metodologia de 

Classificação de Risco é internacionalmente reconhecida. 

Destacamos que a lógica trazida pelo Protocolo de Classificação de Risco 

é adequada à dinâmica dos serviços de urgência e emergência, sendo coerente 

com a finalidade e especificidade desses serviços. Em contrapartida, questiona-

se a transposição dessa metodologia para centros de saúde cuja finalidade não 

é a mesma da urgência e emergência. O foco das ações na ESF está na 

reorganização da prática assistencial, tem como eixo as necessidades de saúde 

dos usuários e não sua queixa/demanda.  

É uma ferramenta que, além de garantir uma melhor qualidade no 

atendimento, propicia informações aos usuários sobre sua condição de saúde e 

o tempo de espera; promove o trabalho em equipe; melhora as condições de 

trabalho aos profissionais de saúde por meio da discussão da ambiência e 

implantação do cuidado horizontalizado; aumenta a satisfação dos usuários e 

fomenta a pactuação entre os serviços da rede assistencial. 
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E importante lembrar que a adoção de protocolos de classificação de risco 

podem exigir ajustes para atender as demandas locais.  

Os fluxogramas adotados devem sempre ser adaptados, enriquecidos, 

ajustados considerando a singularidade, o contexto de cada lugar, no tempo 

certo e de forma segura, ética e com qualidade. 

O processo de trabalho no acolhimento deve  manter  como  orientação  

o  direcionamento  das  pessoas  para  suas  equipes  de  adscrição,  estimulando  

o  vínculo e longitudinalidade, ainda que sempre surjam situações nas quais os 

profissionais deverão acolher pessoas “fora de área”, sem que esse seja um 

motivo para bloquear o acesso, mas sim um momento para uma referência 

adequada. 

Em 2004 o Ministério da Saúde (MS) lançou a cartilha da Política Nacional 

de Humanização (PNH), na qual aponta o acolhimento com avaliação e 

classificação de risco como dispositivo de mudança no trabalho da atenção e 

produção de saúde, em especial nos serviços de urgência. 

 Nos serviços de emergência, deve-se levar em consideração, também, o 

nível de complexidade, otimizando recursos tecnológicos e força de trabalho das 

equipes, acolhendo o usuário segundo sua necessidade específica. 

Na Atenção Primária à Saúde (APS), deve ser o contato preferencial dos 

clientes com o sistema de saúde e, por isso, o acolhimento com avaliação e 

classificação de risco é um dos componentes fundamentais no atendimento.  

A atenção qualificada faz-se necessária para garantir ampliação do 

acesso, humanização da assistência, fortalecimento do vínculo entre usuários e 

profissionais de saúde, equidade e integralidade.  

Busca-se otimizar o processo de trabalho e, ao mesmo tempo, oferecer 

um atendimento resolutivo e satisfatório.  

Nesta perspectiva, o acolhimento se torna uma ferramenta indispensável 

para a reorganização do processo de trabalho em saúde, na medida em que 

possibilita a qualificação do acesso dos clientes aos serviços oferecidos. 
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O acolhimento é avaliado como estratégia para mudar o processo de 

trabalho em saúde. 

 O ato de escuta é um momento de construção, em que o trabalhador 

utiliza seu saber para a construção de respostas as necessidades dos usuários, 

e pressupõe o envolvimento de toda equipe (PAULINO, 2014). 

 Segundo Gomes e Pinheiro (2005), através do acolhimento se reconhece 

que por meio de uma escuta eficaz, qualificada e com metodologia baseada em 

evidencias possa-se criar novas alternativas que tiram de foco a consulta 

médica, tornando mais racional a sua utilização e tornando mais rotineiras 

consultas com demais profissionais da estratégia, por exemplo, a enfermagem. 

O acolhimento envolve uma postura ética e respeitosa no cuidado com o 

usuário, portanto devendo ser também um momento para o estabelecimento de 

prioridades (GOMES; PINHEIRO, 2005).  

A atenção básica lida constantemente com situações e problemas de 

saúde de grande variabilidade (desde as mais simples até as mais complexas), 

que exigem diferentes tipos de esforços de suas equipes.  

Tal complexidade se caracteriza pela exigência de se considerarem, a 

todo tempo e de acordo com cada situação, as dimensões orgânica, subjetiva e 

social do processo saúde-doença-cuidado, para que as ações de cuidado 

possam ter efetividade.  

Além disso, as equipes da atenção básica estão fortemente expostas à 

dinâmica cotidiana da vida das pessoas nos territórios. 

 Nesse sentido, a capacidade de acolhida e escuta das equipes aos 

pedidos, demandas, necessidades e manifestações dos usuários no domicílio, 

nos espaços comunitários e nas unidades de saúde é um elemento-chave. 

(BRASIL, 2013). 

 Uma situação rotineira que os funcionários enfrentam é a demanda 

espontânea, a qual segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) deverá fazer 

parte da estratégia de acolhimento e classificação de risco por dois motivos.  
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O primeiro deles é porque, a despeito da existência de formas 

cientificamente fundadas de definição objetiva das necessidades de saúde e das 

formas de lidar com elas, é preciso entender que a ciência e os profissionais de 

saúde não são os únicos definidores das necessidades de saúde.  

Queiramos ou não, o usuário também define, com formas e graus 

variados, o que é necessidade de saúde para ele, podendo apresentá-la 

enquanto demanda espontânea ao serviço de saúde.  

E é importante que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, 

escutada, problematizada, reconhecida como legítima. 

 Às vezes, há coincidência da demanda e do olhar técnico-profissional 

(BRASIL, 2004).  

O segundo motivo é que os vários tipos de demanda podem, em grande 

parte, ser acolhidos e satisfeitos na atenção básica, inclusive com as 

modalidades de conhecimentos, protocolos, materiais e equipamentos, que 

podem e devem estar disponíveis nesse tipo de serviço.  

Os momentos de demanda dos usuários são fundamentais para a criação 

e fortalecimento de vínculos.  

São momentos em que eles se sentem, comumente, desamparados, 

desprotegidos, ameaçados, fragilizados.  

Nessas situações, é bastante razoável que muitos deles recorram às 

unidades de atenção básica quer pela proximidade física, quer pelos vínculos 

que possuem com os profissionais em quem eles confiam e muitas vezes o 

conhecem desde o momento em que nasceram, sendo justamente está a 

proposta da atenção básica (BRASIL, 2004).  

Para acolher a demanda espontânea com equidade e qualidade, não 

basta distribuir senhas, nem é necessário encaminhar todas as pessoas ao 

médico.  

Organizar-se a partir do acolhimento dos usuários exige que a equipe 

reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as 
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necessidades de saúde da população, pois são todas as ofertas (enfermeiro, 

médico, dentista etc.) que devem estar à disposição para serem agenciadas, 

quando necessário, na realização da escuta qualificada da demanda.  

Para alcançar tais objetivos é necessário ampliar a capacidade clínica da 

equipe de saúde, para escutar de forma ampliada, reconhecer riscos e 

vulnerabilidades e realizar intervenções.  

Quaisquer que sejam as ações, é fundamental termos arranjos 

organizacionais que se adaptem à demanda real de cada situação.  

O modelo mais utilizado e recomendado no Manual de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde é a classificação de risco por cores.  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “acolhimento e 

classificação de risco”, para o qual se registra uma descrição, explicação e 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas 

que procuram uma unidade de saúde pressupõe que todas as pessoas que 

procuram a unidade, por demanda espontânea, deverão ser acolhidas por 

profissionais da equipe de saúde.  

O profissional deve escutar a queixa, os medos e expectativas, identificar 

riscos e vulnerabilidade, acolhendo também a avaliação do próprio usuário, e se 

responsabilizar para dar uma resposta pactuada ao problema, conjugando as 

necessidades imediatas dos usuários com o cardápio de ofertas do serviço, e 

produzindo um encaminhamento responsável e resolutivo a demanda não 

resolvida anteriormente.  

No trabalho em saúde, a produção e o desenvolvimento da gestão do 

cuidado são aspectos indissociáveis e que demandam a integração de mais 

atores do que apenas os membros das equipes mínimas da Estratégia Saúde da 

Família. 
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 Por exemplo, é dado que os profissionais de saúde bucal deverão ser 

envolvidos no acolhimento à demanda espontânea e às urgências 

odontológicas.  

Entretanto, para que o acolhimento às situações de saúde bucal possa 

ocorrer adequadamente, é fundamental que atuem, em conjunto, todos os 

profissionais da unidade, bem como os apoiadores e gestores, os trabalhadores 

que atuam na regulação e em outros serviços de saúde. 

 Isso fica evidente quando, por exemplo, as necessidades que se 

apresentam na unidade de Saúde da Família demandam o encaminhamento a 

um serviço de referência odontológica (como Centros de Especialidades 

Odontológicas – CEO etc.).  

Em outra perspectiva, não apenas trabalhadores de saúde, mas os 

próprios usuários precisam compreender o que significa o acolhimento e se 

envolver com ele, seja para promover sua qualificação, ou mesmo para que se 

evitem eventuais desentendimentos no cotidiano do serviço. 

 

O acolhimento como postura, atitude e tecnologia de cuidado 

 Nesse aspecto, o acolhimento aparece centralmente marcado no 

território das tecnologias, nas relações que se estabelecem entre trabalhadores 

e usuários, nos modos de escutas e filtros, nas maneiras de lidar com o não 

previsto, nos modos de construção de vínculos, nas formas de sensibilidade do 

trabalhador, num certo posicionamento ético situacional, que influencia 

fortemente, inclusive, o modo de agenciamento dessas tecnologias.  

Além disso, o acolhimento pode facilitar a continuidade e redefinição dos 

projetos terapêuticos dos usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade 

de saúde fora das consultas ou atividades agendadas.  

Como exemplo, podemos pensar na atitude da equipe quando uma 

mulher que não leva o filho às consultas programadas de puericultura resolve 

levá-lo com diarreia ao serviço, num dia não previsto. 
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Fluxos com acolhimento dos usuários nas Unidades  

O fluxograma a seguir busca representar um padrão de fluxo dos usuários 

nas UNIDADES BÁSICAS de SAÚDE (UBS), partindo do pressuposto de que a 

recepção é o primeiro contato e de que, havendo situações imprevistas cuja 

avaliação e definição de oferta(s) precisa(s) de cuidado não sejam possíveis na 

recepção, deve haver um espaço adequado para escuta, análise, definição de 

oferta de cuidado com base na necessidade de saúde e, em alguns casos, 

intervenções.  

Em boa parte dos serviços, esse espaço é uma sala de acolhimento (lugar 

especificamente tomado com essa função, mas que deve ser visto como um dos 

momentos e espaços de acolhimento, sem exclusividade, pois há – ou pode 

haver – acolhimento antes e depois, com ou sem uma sala específica).  

Como todo padrão, este, ainda que se aplique a grande numero de 

situações, não pode ser tomado em caráter absoluto, sob pena de gerar 

problemas decorrentes da falta de mediação e ajuste entre um padrão 

recomendado e uma realidade com características singulares.  

O mais importante, nesse desenho, não é a definição da ordem e do local 

onde cada ação deve ser realizada, mas a lógica dele, que, sinteticamente, 

supõe:  

1) Que usuários com atividades agendadas (consultas, por exemplo) ou 

da rotina da unidade (vacina, por exemplo) devem ser recebidos e devidamente 

direcionados, evitando esperas desnecessárias com potencial de confusão na 

recepção;  

2) Que situações imprevistas são inerentes à vida e, nesse caso, 

requerem certa organização da unidade e do processo de trabalho da equipe, 

tanto para compreendê-las quanto para intervir sobre elas; 

3) Que os trabalhadores encarregados de escutar demandas que surgem 

espontaneamente (sem agendamento prévio) devem ter: capacidade de analisá-

las (identificando riscos e analisando vulnerabilidade), clareza das ofertas de 
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cuidado existentes na UBS, possibilidade de diálogo com outros colegas, algum 

grau de resolutividade e respaldo para acionar as ofertas de cuidado em tempos 

e modos que considerem a necessidade dos usuários.  

É importante lembrar, ainda, que alguns fatores podem exigir ajustes no 

fluxograma.  

Por exemplo, o número de equipes de atenção básica da unidade que, 

quando pequeno (uma ou duas equipes), provavelmente fará com que algum 

membro da própria equipe de referência do usuário realize a escuta e, 

possivelmente, algumas intervenções, abreviando o fluxo do usuário na unidade.  

Isso pode ocorrer em UBS com maior número de equipes que se 

organizam por meio da modelagem “acolhimento pela equipe de referência do 

usuário”, porém a estrutura física da UBS também pode interferir no fluxo.  

Outro aspecto importante que merece ser destacado é que, em algumas 

situações, a própria pessoa que realiza a escuta pode ser a responsável por 

realizar intervenções (em maior ou menor grau).  

Por exemplo, se um usuário apresenta dispneia moderada, a acomodação 

dele e a colocação de uma máscara de oxigênio podem ser feita até que o 

médico o avalie.  

Se uma usuária refere atraso menstrual ou tosse (sem sinais de 

gravidade) há seis semanas e se a escuta e avaliação está sendo realizada por 

um enfermeiro, já se pode avaliar a possibilidade de solicitação de teste de 

gravidez e exame de escarro, respectivamente, considerando os protocolos 

locais ou aqueles recomendados pelo Ministério da Saúde.  

Ou, ainda, se uma criança de quatro anos apresenta diarreia leve sem 

qualquer sinal de risco, o enfermeiro, imediatamente após a escuta, pode 

oferecer sais para reidratação oral e orientar os pais sobre cuidados e sinais de 

risco, inclusive solicitando o agente comunitário de saúde a visitar a família, se 

necessário (a depender da avaliação de vulnerabilidade psicossocial).  
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Em todos esses casos, fica evidente a preocupação de não burocratizar 

o acolhimento e o fluxo do usuário na unidade, bem como de ampliar a 

resolutividade e a capacidade de cuidado da equipe.  

Lembrando que, na atenção básica, os usuários geralmente são 

conhecidos ou estão próximos (por morarem perto ou serem adstritos à UBS) e 

que o efetivo trabalho em equipe (multi e transdisciplinar) produz relações 

solidárias e complementares entre os profissionais (enriquecendo-os 

individualmente e ao conjunto da equipe), gerando, assim, mais segurança e 

proteção para os usuários.  

No que se refere à definição de intervenções segundo a estratificação da 

necessidade do usuário (mediante avaliação de risco e vulnerabilidade) em “não 

agudo” (intervenções programadas) e “agudo” (atendimento imediato, prioritário 

ou no dia), o que se pretende é que a necessidade do usuário seja estruturante 

do tipo e do tempo das intervenções, materializando, aqui, o princípio da 

equidade.  

As possibilidades de acolhimento são muitas e o importante é que as 

melhorias sejam feitas com a participação de toda a equipe que trabalha no 

serviço. O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em 

saúde, de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo 

seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e 

dar respostas mais adequadas aos usuários.  

O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas 

unidades de saúde favorece a construção de uma relação de confiança e 

compromisso dos usuários com as equipes e os serviços, contribuindo para a 

promoção da cultura de solidariedade e para a legitimação do sistema público 

de saúde. Favorece, também, a possibilidade de avanços na aliança entre 

usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS como uma 

política pública essencial da e para a população brasileira. Nesse 

funcionamento, o acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada dos 

processos de produção de saúde e se multiplica em inúmeras outras ações, que, 

partindo do complexo encontro entre o sujeito profissional de saúde e o sujeito 

demandante, possibilitam que sejam analisados:  



 

 

P
ág

in
a1

6
2

 

• o ato da escuta e a produção de vínculo como ação terapêutica;  

• as formas de organização dos serviços de saúde;  

• o uso ou não de saberes e afetos, para a melhoria da qualidade das 

ações de saúde, e o quanto esses saberes e afetos estão a favor da vida;  

• a humanização das relações em serviço;  

• a adequação da área física e a compatibilização entre a oferta e a 

demanda por ações de saúde;  

• a governabilidade das equipes locais; e  

• os modelos de gestão vigentes nas unidades de saúde. 

 

Fluxograma 
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8.3. Protocolos 

 

As Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) de 2001 e 2002, 

além de definirem bases de prática para a atenção básica, propuseram a criação 

de protocolos para a assistência médica.  

De acordo com Paim (2004), foram medidas centradas em padrões 

estabelecidos pela comunidade científica e nos elementos do processo de 

trabalho no sentido de aprimorar o atendimento e aumentar a satisfação dos 

usuários. 

Em 2006, o Pacto pela Saúde buscou induzir a qualidade do atendimento, 

propondo que o mesmo esteja amparado em procedimentos, protocolos e 

instruções de trabalho normatizados (BRASIL, 2006)  

Como decorrência desses movimentos institucionais, e diante da 

expansão e consolidação da atenção básica e da estratégia de Saúde da Família 

(SF), a utilização de protocolos passou a fazer parte do trabalho cotidiano da 

maioria dos municípios brasileiros.  
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Muitos deles passaram a elaborar seus próprios protocolos, diante das 

necessidades de saúde que lhes eram peculiares 

Os protocolos, por seguirem as diretrizes do SUS, não são neutros e 

exercem marcada influência na construção do modelo de atenção.  

São estratégias fundamentais, tanto no processo de planejamento, 

implementação e avaliação das ações, quanto na padronização das ações e do 

processo de trabalho.  

Dessa forma, podem ser considerados elementos importantes para a 

obtenção de qualidade dos serviços.  

Os protocolos apresentam limites, embora alicerçados em referências 

científicas e tecnológicas, não devem ser tomados para além de sua real 

dimensão.  

Sua utilização, desprovida de avaliação, de acompanhamento gerencial 

sistemático e revisões científicas periódicas, constitui significativo risco de se 

produzir um processo de trabalho pobre e desestimulante, em que planejamento 

e avaliação não acontecem e em que, para gestores e trabalhadores, não há 

lugar para a renovação e a inovação 

Na Constituição Federal, as diretrizes do SUS enfatizam o atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais. 

Elas orientam a organização dos serviços e o aporte de ciência e 

tecnologia às ações de saúde, que muitas vezes acontecem com o emprego de 

protocolos. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a atenção à saúde é tudo que 

envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e serviços 

de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças.  

Na organização das ações do SUS, o cuidado com a saúde está ordenado 

em níveis de atenção, quais sejam a atenção básica, a atenção secundária e a 

atenção terciária.  

Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações 

e serviços do sistema, não devendo, porém, considerar um desses níveis de 

atenção mais relevante que o outro, porque a atenção à saúde deve ser integral.  
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Nem sempre um município necessita ter todos os níveis de atenção à 

saúde, instalados em seu território para garantir a integralidade do atendimento 

à sua população, particularmente no caso dos pequenos municípios, a garantia 

da integralidade pode ser conseguida por meio de pactos regionais que 

garantam às populações dessas localidades acesso a todos os níveis de 

atenção. 

 A prioridade para todos os municípios é ter a atenção básica operando 

em condições plenas e com eficácia (BRASIL, 2009). 

Cuidado, atenção à saúde, assistência e os protocolos de cuidado à 

saúde 

Embora algumas vezes apresentem semelhanças e diferenças, os termos 

cuidado, atenção à saúde e assistência acabam por se ocupar, em alguma 

medida, de um mesmo objeto: a preocupação de um serviço e seus cidadãos 

trabalhadores com as necessidades, problemas e demandas dos cidadãos 

usuários, ou a preocupação com a organização das ações na unidade e no 

território, tendo como princípio o conceito ampliado de saúde do SUS. 

Entre os conceitos apresentados, o cuidado, pelo sentido humanizador e 

ético que guarda, pelo emprego de saberes e tecnologias, pela abrangência no 

processo de organização das ações e serviços e por ser percebido como 

essência da natureza humana e tudo que a cerca, justifica o termo que o intitula: 

protocolos de cuidado à saúde. 

O que são protocolos 

Quanto à sua natureza, os protocolos podem ser clínicos e/ou de 

organização dos serviços 

Focando a abordagem clínica, o Ministério da Saúde afirma: Os 

protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no 

manejo de um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, 

preferencialmente baseados na melhor informação científica.  

São orientações concisas sobre testes diagnósticos e tratamentos que 

podem ser usados pelo médico no seu dia-a-dia. Esses protocolos são 

importantes ferramentas para atualização na área da saúde e utilizados para 

reduzir variação inapropriada na prática clínica. Cada protocolo clínico deve ser 
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delineado para ser utilizado tanto no nível ambulatorial como hospitalar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

Algumas vezes, os protocolos são demandados pelos gestores e 

profissionais dos serviços de saúde, a partir de problemas concretos de seu dia-

a-dia, como também podendo resultar de diretrizes que signifiquem a orientação 

política do SUS em cada local e a cada momento. Assim, conforme afirmamos, 

os protocolos podem ser instrumentos muito úteis na organização do processo 

de trabalho e na resolubilidade das ações de saúde no âmbito das unidades de 

saúde. Porém, é importante lembrar que, embora útil e necessário, o emprego 

de protocolos apresenta limites, pois pode restringir-se a atos e procedimentos 

preestabelecidos e não responder às reais demandas clínicas em diferentes 

situações.  

“o trabalho clínico apresenta regularidades possíveis de serem 

identificadas e descritas em manuais, cadeias de cuidado ou protocolos”. No 

entanto, a clínica apresenta significativa variedade de demandas por atenção e 

esse fato traz a necessidade de que se combine a padronização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos com as variações presentes em cada 

caso. 

Equipes de saúde com o emprego de protocolos 

As ações clínicas, preventivas e educativas desenvolvidas nos serviços 

acontecem tanto com base no conhecimento científico e tecnológico quanto nas 

vivências e valores dos profissionais que as planejam e executam. 

 Essa situação nos remete ao fato de que a qualidade a ser impressa em 

cada ação vai depender do conhecimento, do compromisso, da implicação e do 

valor atribuído ao serviço pelo trabalhador, ou à responsabilidade de cada 

profissional (e da equipe) na decisão pela escolha da tecnologia, pelo emprego 

de um protocolo.  

Para o enfrentamento de um problema ou necessidade da população, 

deve haver consenso e equilíbrio entre o que é embasado pelas evidências 

científicas e o que é necessário e possível em cada unidade de saúde. Enfim, se 

é bom contar com as vivências e valores dos profissionais, é necessário que a 

equipe toda participe do processo de decisão. Além disso, nos serviços de 

saúde, a adoção de procedimentos e a incorporação de tecnologias, quando não 
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sustentadas por critérios adequados às suas reais demandas, instituem um 

processo de trabalho fragmentado e sem planejamento, não garantindo impactos 

positivos na saúde das pessoas, resultando em gastos desnecessários 

significando um fator a mais de dependência na incorporação de equipamentos 

e insumos clínicos. 

 

Representação gráfica de um protocolo  

Podemos elaborar um protocolo sob a forma de texto, observando os 

aspectos essenciais: introdução, justificativa, objetivos, condicionantes, 

determinantes, magnitude, transcendência, vulnerabilidade, efeitos, atividades, 

responsabilização, e também, descrever a sequência dos passos a serem 

seguidos, com as devidas recomendações aos profissionais, sob a forma de 

quadros. Outra forma de representação gráfica é a utilização de fluxograma, com 

algoritmos, em que podemos qualificar a representação e facilitar sua 

compreensão por parte dos profissionais.  

Em muitas situações, para ordenar e estabelecer os fluxos das ações de 

um protocolo é recomendável a utilização de algoritmos. Para seu emprego, é 

fundamental o conhecimento dos símbolos e seus significados para a correta 

elaboração dos fluxogramas que acompanham e explicam o “acontecer” de 

protocolos no interior das redes de saúde. 

Símbolos padrões e definições para os algoritmos 

 Cada algoritmo começa com um desenho oval, representando uma 

população de pacientes com uma característica definida, sintomas e queixas. 

Esses desenhos ovais também são chamados de “quadro clínico”. Círculo 

grande ou figura oval - usado como “saída”, ou seja, a cada vez que um processo 

chega a uma etapa conclusiva. Desse elemento gráfico não partem flechas, é 

figura de encerramento. Hexagonal/losango - as decisões clínicas mais 

importantes são representadas pelos hexágonos ou losangos, os quais têm 

somente dois possíveis desfechos: sim ou não (pontos dicotômicos). São 

decisivos para os próximos passos e, por isso, são denominados pontos de 

decisão. Retângulos - grupos específicos do processo do atendimento nos quais 

as intervenções diagnósticas ou terapêuticas devem ser realizadas; são 

representadas pelos retângulos. Círculos pequenos - uma ligação com outra 
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parte da diretriz clínica. Isto elimina a seta que iria para trás ou um 

entrecruzamento 

Exemplo de fluxograma com algorítimo 

 

Protocolo de Insuficiencia cardíaca crônica 

 

 

 

Os protocolos tendem a seguir o modelo proposto pelas evidências 

científicas. Para sua elaboração, os profissionais deverão conhecer, com 

clareza, o que é protocolo baseado em evidências e como construí-lo, sendo 

importante saber como e onde encontrar a(s) evidência(s) por meio da análise 

de artigos científicos. 

As evidências (prática em saúde baseada em evidências) São as 

informações da literatura geradas pelas pesquisas clínicas de boa qualidade 

para orientar o profissional de saúde no processo de tomada de decisão. As 

pesquisas clínicas podem ser primárias (por exemplo, estudos de acurácia, 

ensaios clínicos aleatórios, estudos coortes) e as secundárias (por exemplo, 

revisões sistemáticas, estudos de análise econômica). A experiência (prática em 

saúde baseada em vivências) São as informações geradas pelo contato direto e 
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diário com os problemas dos usuários para o entendimento do contexto no qual 

os resultados das pesquisas podem ser aplicados e extrapolados. É a vivência 

que oferece o refinamento no processo de tomada de decisão. 

Competência (prática em saúde baseada em competência) São os 

conhecimentos, habilidades e atitudes que o profissional de saúde possui para 

obter e interpretar as informações derivadas do problema apresentado pelo 

usuário (anamnese e exame físico), dos exames complementares, das 

evidências e das vivências. São também a capacidade de avaliar as 

circunstâncias (local de atendimento e gravidade da doença) na qual a decisão 

está sendo tomada. Ética (prática em saúde baseada na ética) Tem por objetivo 

garantir que a relação entre o profissional de saúde e o indivíduo doente 

transcorra num clima de mútua cordialidade e respeito. Nessa relação, o 

indivíduo doente participa como agente ativo, ajudando no processo de tomada 

de decisão, e o profissional tem compromisso para com ele (levando em conta 

os princípios de autonomia, justiça e não-maleficência). 

De acordo com as características de estruturação para um protocolo a 

seguir, apresentamos alguns construído seguindo necessidades evidenciadas 

nos atendimentos em unidades Básicas de saúde. 

Ressaltamos que deverão ser revisados anualmente, e caso não se 

aplique nas Unidades do Município de Santa Isabel, poderão ser alterados em 

Conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

8.3.1. Protocolos de Enfermagem 

Com intuito de subsidiar as linhas de cuidados das unidades de saúde da 

Atenção Básica no Município de Santa Isabel, apresentamos manuais contendo 

protocolos técnicos iniciais, que regulamentam e padronizam atividades, ações 

e procedimentos das equipes de enfermagem. 

O Protocolo de Enfermagem é um instrumento norteador que regula as 

ações do profissional de enfermagem inserido na área de saúde.  

Estes protocolos serão adotados nas Unidades e, considerando as 

normativas do COREN e COFEN, poderão ser validados ou alterados pela 

equipe técnica da Santa Casa de São Bernardo em conjunto com a Secretaria 
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Municipal de Saúde de Santa Isabel com o objetivo de oferecer o atendimento 

mais adequado possível aos usuários do sistema de saúde nas Unidades a 

serem geridas pela Entidade. 

A Atenção Básica compreende o primeiro nível de atenção à saúde, que 

se articula sistematicamente aos demais níveis de maior especialização e 

densidade tecnológica, abrangendo ações de promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação, de acordo com o perfil epidemiológico e as necessidades de 

saúde apresentadas em um dado território. 

Os Protocolos de atenção básica serão implantados e revisados 

considerando todas as linhas de cuidados, e terão muito a contribuir com essa 

construção de saberes, agregando conhecimento a todas as equipes que irão 

compor atenção primária das Unidades atendidas. Como forma de atualização 

dos protocolos a Entidade adotará conceitos técnicos das equipes 

especializadas para que sejam incorporados ao protocolo em vigor, contendo 

fundamentos legais baseados em informações de relevância. 

 

I) protocolo de enfermagem na atenção à saúde da família 

 

 

Situação não aguda 

 

Condutas possíveis:  

• Orientação específica e/ou sobre as ofertas da unidade.  

• Adiantamento de ações previstas em protocolos (ex.: teste de gravidez, 

imunização).  

• Agendamento/programação de intervenções.  

• Contudo, vale salientar que o tempo para o agendamento deve levar em 

consideração a história, vulnerabilidade e o quadro clínico da queixa 
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Situação aguda ou crônica agudizada 

 

Condutas possíveis:  

• Atendimento imediato (alto risco de vida): necessita de intervenção da 

equipe no mesmo momento, obrigatoriamente com a presença do médico. Ex.: 

Parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, 

rebaixamento do nível de consciência, dor severa.  

• Atendimento prioritário (risco moderado): necessita de intervenção breve 

da equipe, podendo ser ofertadas inicialmente medidas de conforto pela 

enfermagem até a nova avaliação do profissional mais indicado para o caso. 

Influencia na ordem de atendimento. Ex.: Crise asmática leve e moderada, febre 

sem complicação, gestante com dor abdominal, usuários com suspeita de 

doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções 

orofaciais disseminadas, hemorragias bucais espontâneas ou decorrentes de 

trauma, suspeita de violência.  

• Atendimento no dia (risco baixo ou ausência de risco com 

vulnerabilidade importante): situação que precisa ser manejada no mesmo dia 

pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e a 

vulnerabilidade psicossocial. O manejo poderá ser feito pelo enfermeiro e/ou 

médico e/ou odontólogo ou profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) dependendo da situação e dos protocolos locais. Ex.: disúria, tosse sem 

sinais de risco, dor lombar leve, renovação de medicamento de uso contínuo, 

conflito familiar, usuário que não conseguirá acessar o serviço em outro 

momento. 

 

II) Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança 
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O presente protocolo foi elaborado para ser um facilitador no momento da 

assistência prestada à criança, à família e/ou ao cuidador, durante a consulta de 

enfermagem, o atendimento a grupos educativos e a visita domiciliar.  

As ações do enfermeiro registradas neste manual estão respaldadas pela 

Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86 e Resoluções do Cofen 195/1997, 

317/2007, 358/2009.  

A atuação do enfermeiro na atenção à saúde da criança visa à proteção, 

à promoção e à recuperação da saúde da criança, conforme as ações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS).  

O (MS), com o objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade na infância 

(0 a 5 anos), implantou várias ações, dentre as quais se destacam a Agenda de 

Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 

Infantil, Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, Estratégia Nacional 

para a Alimentação Complementar Saudável e Assistência Integral às Doenças 

Prevalentes na Infância e a Rede Cegonha. Com isso, o MS propõe um conjunto 

de ações básicas, a saber:  

 

• Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil (CD - Infantil)  

• Realização da Triagem Neonatal (Teste do Pezinho, Teste da Orelhinha, Teste 

do Olhinho e Teste do Coraçãozinho)  

• Estímulo e apoio ao aleitamento materno e orientação para alimentação 

saudável  

• Diagnóstico e tratamento das doenças prevalentes na infância  

• Imunização  

 

Sabe-se que a saúde da criança, nos primeiros anos de vida, tem relação 

direta com o planejamento familiar, a adequada assistência ao pré-natal, parto e 

puerpério, assim como as medidas de promoção, de proteção e de recuperação 
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à saúde. A finalidade deste documento é apoiar a organização da assistência à 

população infantil de 0 a 10 anos e possibilitar que o profissional enfermeiro 

atuante na Atenção Básica identifique as ações prioritárias para a saúde da 

criança. No entanto, cabe a esse profissional adequar as informações contidas 

neste protocolo para o contexto de atuação, procurando atender às reais 

necessidades de cada região. 

 

Consulta de enfermagem à criança de 0 a 10 anos 

 

A consulta de enfermagem consiste na avaliação sistemática do 

crescimento e desenvolvimento infantil (CD Infantil), estado nutricional, situação 

vacinal, social e psíquico da criança, terapêutica ou encaminhamento adequado. 

A Resolução do Cofen 159/1993 e Resolução 358/2009 tornam obrigatória a 

consulta de enfermagem com a Sistematização da Assistência em todos os 

níveis de assistência à saúde, sendo essa executada privativamente pelo 

enfermeiro (Decreto 94.406/87). O acompanhamento do CD da criança de 0 a 

10 anos deverá ser realizado em consultas intercaladas entre o profissional 

enfermeiro e o médico, visitas domiciliares e grupos educativos. Para as crianças 

sem fator de risco, deve-se seguir o calendário preconizado pelo Ministério da 

Saúde (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1. Calendário básico de consultas para a assistência à criança de 

0 a 10 anos 

 

Calendário de consultas Agendamento 

Consultas no primeiro ano de vida Primeira consulta com 10 dias e as demais 

no 1º, 2º, 4º, 6º, 9º, 12º mês 

Consultas no segundo ano de vida 15º, 18º e 24º mês 
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Consultas no terceiro ao décimo ano de vida 

 

Uma consulta ao ano 

Fonte: Atenção à Saúde da Criança (adaptado). 

 

Condições da população infantil podem configurar situações de risco para 

saúde da criança e impor acompanhamento mais rigoroso e encaminhamento 

para o pediatra e/ou especialista. Essas situações de risco estão apresentadas 

em dois grupos (Quadros 2 e 3), conforme o grau de complexidade requerido 

para a sua abordagem ). 

Quadro 2. Situações de risco para a saúde da criança acompanhada pela 

equipe de atenção básica de saúde com indicação de avaliação periódica e 

encaminhamento (grupo1) 

 

Mãe com baixa escolaridade 

Mãe adolescente 

Mãe deficiente menta 

Mãe soropositiva para HIV, toxoplasmose ou sífilis, com criança negativa para essas doenças 

Morte materna 

História de óbito de menores de 1 ano na família 

Condições ambientais, sociais e familiares desfavoráveis 

Pais ou responsáveis dependentes de drogas lícitas e ilícitas 

Criança nascida de parto domiciliar não assistido 

Recém-nascido retido na maternidade 

Desmame antes do 6º mês de vida 

Desnutrição 

Internação prévia 

Criança não vacinada ou com vacinação atrasada 

Fonte: Atenção à Saúde da Criança  (adaptado). 

 



 

 

P
ág

in
a1

7
5

 

Quadro 3. Situações de risco para a saúde da criança com necessidade 

de acompanhamento pelo pediatra e/ou especialista juntamente com a equipe 

de atenção básica de saúde (grupo 2) 

 

Baixo peso ao nascer (abaixo de 2.500g) 

Prematuridade (menor de 37 semanas) 

Desnutrição grave 

Triagem neonatal positiva para hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme/ 

fibrose cística 

Doenças de transmissão vertical (toxoplasmose, sífilis, AIDS) 

Sem diagnóstico negativo ou ainda não concluído para toxoplasmose, sífilis e AIDS 

Intercorrências importantes no período neonatal, notificadas na alta hospitalar 

Crescimento e/ou desenvolvimento inadequados 

Evolução desfavorável de qualquer doença 

Fonte: Atenção à Saúde da Criança  (adaptado). 

 

Para as crianças com o fator de risco prematuridade, preconiza-se um 

calendário especial de seguimento ambulatorial (quadro 4).  

 

Quadro 4.Calendário de seguimento ambulatorial de 0 a 10 anos para 

crianças com o fator de risco prematuridade 

 

Calendário de consultas Agendamento 

Primeira consulta 7 a 10 dias 

Revisões mensais até 6 meses 

Revisões bimestrais ou trimestrais 6 meses aos 12 meses 

Revisões trimestrais 13-24 meses 

Revisões semestrais 2 a 4 anos 2 a 4 anos de idade cronológica 

Revisões anuais 4 anos até a puberdade 

Fonte: Seguimento Ambulatorial do Prematuro de Risco. SBP, 2012, p.6 (adaptado). 
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Objetivos da consulta de enfermagem 

• Acompanhar o Crescimento e Desenvolvimento (CD) de criança de 0 a 10 anos;  

• Identificar situações de risco para a saúde da criança e encaminhar os casos 

que necessitem de acompanhamento pelo pediatra e/ou especialista, juntamente 

com a equipe de atenção básica de saúde;  

• Estimular o Aleitamento Materno e os Dez Passos da Alimentação Saudável;  

• Prestar assistência de enfermagem às queixas comuns na infância;  

• Estimular a formação de grupos educativos de puericultura;  

• Reduzir a morbidade e mortalidade nessa faixa etária;  

• Contemplar os direitos da criança (Estatuto da criança);  

• Identificar, denunciar e encaminhar às instituições competentes os casos de 

acidentes e violência doméstica contra a criança. 

 

Observações 

 Sinais indicativos de negligência aos cuidados relacionados à higienização, 

alimentação e estado de saúde e de violência como equimoses, hematomas, 

pequenos traumas e comportamento de hipoatividade ou abatimento da criança. 

Em caso de evidências desses sinais, encaminhar a criança para o conselho 

tutelar local.  

 Alterações de pele: Eritema tóxico – pequenas lesões eritematopopulosos 

disseminadas; Mancha mongólica mancha arroxeada localizada na região dorso 

glúteo, relacionada à miscigenação de raça;  

 Nerus materno – manchas avermelhadas disseminadas, não salientes, na 

fronte, pálpebras, lábios e nuca;  

 Milium sebáceo – glândulas sebáceas aumentadas (queixo, bochecha, nariz) 

que desaparecem nos dois primeiros meses de vida; Descamação fisiológica nas 

mãos e pés;  
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 Marca do bico da cegonha – cor rósea localiza-se na região frontal e nuca, 

desaparece até o primeiro ano de vida;  

 Marca vinho do porto – coloração vermelho-púrpura varia o tamanho e 

dificilmente desaparece; Hemangioma – afeta o tecido subcutâneo, são vênulos 

interligados dando cor azulada à pele que a recobre e raramente desaparece. 

 

Exame físico: 

• Sinais vitais:temperatura (região axilar no mínimo 3 minutos), respiração 

(observar tórax e frequência respiratória), pulso (radial ou carotídeo com 

frequência e amplitude) e pressão arterial (caso necessário).  

• Cabeça:formato e simetria do crânio e face, integridade do couro 

cabeludo,suturas (disjuntas simétricas ou assimétricas, justapostas, 

cavalgadas), traumatismos reversí- veis (amoldamento craniano, bossa 

serossanguinolenta, cefalohematoma, pega de fórceps, máscara cianótica, 

craniotable), medir perímetro cefálico.  

• Fontanelas:anterior (bregmática) 4 a 6 cm ao nascer, fechamento entre 18 e 24 

meses; posterior (lâmbdia) mede de 1 a 2cm, fecha por volta de 2 meses. Avaliar 

tamanho, tensão e se estão abauladas, deprimidas ou planas.  

• Olhos:aspecto e simetria dos olhos, presença de visão pela observação de 

reflexos visuais, constricção visual direta e consensual à luz, presença e aspecto 

de secreção, lacrimejamento, fotofobia, anisocória, exoftalmia, microftalmia, cor 

da esclerótica, estrabismo. 

• Ouvidos:forma, alterações, implantação das orelhas. Acuidade auditiva através 

do pestanejamento dos olhos, susto ou direcionamento da cabeça em resposta 

ao estímulo sonoro. Em crianças maiores sussurrar a uma distância de 

aproximadamente 3 metros.  

• Nariz:inspeção e palpação, pesquisar desvio de septo nasal e presença e 

aspecto de secreção, presença de batimento de asas nasais. 
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• Boca e faringe:inspeção dos dentes e gengivas, face interna das bochechas, 

língua e palatina, presença de hiperemia, integridade da mucosa e palato (fenda 

palatina ou labial) e outras alterações. 

•Pescoço:inspeção e palpação de gânglios (tamanho, mobilidade, dor), rigidez 

de nuca.  

• Tórax: forma, simetria, deformidades, sinais de raquitismo e mamilos (número, 

simetria, ingurgitamento, secreção, tecido areolar, integridade, nódulos), medir 

perímetro torácico.  

• Pulmão: percussão e ausculta, presença de tiragem, expansibilidade torácica 

e uso de músculos acessórios, tipo e ritmo respiratório.  

• Coração: ausculta de frequência, intensidade, ritmo e qualidade do batimento; 

presença de cianose e edema.  

• Abdômen: presença de hiperemia e secreção no coto umbilical (mumificação 

completa entre o 7º e o 10º dia de vida), alterações globais de forma, volume e 

abaulamento, presença de hérnias umbilicais, inguinais e ventrais. Observar 

sinais de alteração na região do fígado e rins (percutir, auscultar e realizar 

palpação superficial e profunda), observar presença de dor e rigidez.  

• Pele e mucosas: elasticidade, coloração, lesões e hidratação. A pele do RN, 

normalmente está lisa, macia, rósea e opaca. A presença de cor amarelada 

significa icterícia, é visível após as primeiras 24 horas de vida.  

• Genitália:  

1) Meninos – integridade da pele e mucosa, edema, secreção e esmegma, 

comprimento do pênis, orifício uretral (hipospádia, epispádia), verificar 

presença de fimose, testículos na bolsa escrotal (ectópicos) ou criptorquidia 

(condição médica na qual não houve uma descida correta do testículo da 

cavidade abdominal para o escroto), observar presença de Bálano 

(inflamação do prepúcio e glande ocorre devido ao estreitamento do 

prepúcio, fimose ou contaminação por urina, fezes e sujeiras), presença de 

hérnias e hidrocele; 
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2) Meninas - integridade da pele e mucosa, presença dos grandes e 

pequenos lábios, hímen, edema, secreção vaginal (pode ocorrer presença 

de secreção mucoide ou sanguinolenta nos primeiros dias de vida), 

existência de fístulas.  

• Ânus – pérvio ou presença de fístula ou fissuras. 

• Membros superiores e inferiores - tamanho, simetria, amplitude dos 

movimentos, deformidades ou malformações (pés tortos, sindactilia, polidactilia, 

paresias, paralisias, luxações congênitas de quadril - Manobra de Ortoloni), 

fraturas, presença de massas, linha palmar e plantar, presença de acesso 

venoso e arterial (local, tipo de cateter, sinais de infecção ou extravasamento).  

• Coluna vertebral:rigidez, postura, mobilidade e curvatura, espinha bífida, tufos 

de pelos e hipersensibilidade. 

 

Avaliação do crescimento e desenvolvimentoinfantil 

 

O crescimento e o desenvolvimento (CD) são eixos de referência para 

todas as atividades de atenção à criança e ao adolescente idealizadas e 

desenvolvidas pelo serviço de saúde pública, sob os aspectos biológico, afetivo, 

psíquico e social. As medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde 

nos primeiros anos de vida são condições cruciais para que o crescimento e o 

desenvolvimento infantis se processem de forma adequada. 

 

Crescimento é o aumento do tamanho corporal, sendo um processo dinâmico e 

contínuo que ocorre desde a concepção até o final da vida, considerando-se os 

fenômenos de substituição e regeneração de tecidos e órgãos. Cessa com o término 

do aumento em altura (crescimento linear) e é um dos melhores indicadores de saúde 

da criança, pois reflete as condições em que ela vive. 
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Desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções 

cada vez mais complexas, indo além de uma determinação biológica e, por isso, 

necessita de uma abordagem multidisciplinar. Cada criança tem um curso único de 

desenvolvimento. 

 

Alguns fatores podem interferir no CD da criança, sendo estes 

considerados intrínsecos (ex.: potencial genético ao nascimento) e extrínsecos 

(ex.: hábitos alimentares; uso de drogas; saneamento básico; ambiente 

estimulador; educação; saúde e lazer), que impedem ou melhoraram o alcance 

da programação genética para crescimento e desenvolvimento.  

É importante salientar que qualquer contato com crianças em serviços de 

saúde, mesmo que em uma situação eventual, caracteriza-se como 

oportunidade para avaliar e registrar seu crescimento e desenvolvimento.  

Um dos instrumentos de registro do CD da criança é a Caderneta de 

Saúde da Criança, na qual o profissional de saúde deverá anotar todas as 

informações mais importantes sobre a história da saúde e desenvolvimento da 

criança até os 9 anos de idade. A partir dos 10 anos, a caderneta a ser utilizada 

é a Caderneta de Saúde do Adolescente (BRASIL, 2013).  

O crescimento da criança pode ser acompanhado pelos gráficos de peso, 

altura e índice de massa corporal (IMC) e o desenvolvimento pela ficha de 

marcos do desenvolvimento infantil da Caderneta de Saúde da Criança.  

Para a avaliação do crescimento, utilizam-se os indicadores demográficos 

sexo e idade (data de nascimento em meses) e os indicadores antropométricos 

peso e massa corporal em quilogramas (kg), estatura e perímetro cefálico em 

centímetros (cm).  

A combinação entre os indicadores antropométricos e demográficos 

determina o índice a ser registrado nos gráficos da Caderneta de Saúde da 

Criança como peso x idade, índice de massa corporal (IMC) x idade, 

comprimento x idade, perímetro cefálico x idade (Quadro 5) (BRASIL, 2005; 

2013). Esses índices são expressos em percentis ou escores Z, nos gráficos da 

Caderneta de Saúde da Criança.  
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Quadro 5.Índices de avaliação do estado nutricional de crianças de 0 a 9 

anos a partir da combinação entre indicadores antropométricos e demográficos 

 

Índices Objetivo 

Peso (ou IMC) x idade Avaliar o estado nutricional; caracterizar o baixo 

peso e detectar precocemente desnutrição 

aguda e sobrepeso 

Comprimento x idade Detectar precocemente déficits de estatura, 

sendo a causa mais provável a associação 

entre dieta deficiente e ocorrência de infecções 

pregressas 

Perímetro cefálico x idade Avaliar o crescimento da cabeça/cérebro 

Fonte: Caderneta de Saúde da Criança. BRASIL, 2013 (adaptado). 

 

No quadro 6, apresentam-se a evolução do ganho de peso, estatura e 

perímetro cefálico do 1º ao 2º ano de vida. 

 

Quadro 6. Evolução do ganho de peso, estatura e perímetro cefálico - 1º 

ao 2º ano de vida 

 

Mês ou ano Peso (1º ano de vida) 

1º trimestre 20 a 30 g/dia 

2º trimestre 15 a 20 g/dia 

3º trimestre 10 a 14 g/dia 

Mês ou ano Estatura 

1º semestre 15 cm 

2º semestre 10 cm 

1 ano 25 cm 

2 anos * 10 a 12 cm 
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3 a 4 anos 7 cm 

Até o início da puberdade 5 e 6 cm 

Mês ou ano Perímetro Cefálico 

1º e 2º mês 2 cm/mês 

3º e 4º mês 1,5 cm/mês 

5º ao 12º mês 0,5 cm/mês 

2º ano 0,3 cm/mês 

*(50% da estatura a ser atingida na fase adulta) 

 

 

 

Evolução do peso  

 

Registrar a aferição de peso e estatura na Caderneta de Saúde da 

Criança, para garantir a avaliação e o diagnóstico nutricional, através da curva 

de percentil ou escore Z. O recém-nascido, geralmente, perde 10% do peso de 

nascimento até o 10º dia de vida, depois ganha de 20 a 30 g/dia durante os 3 

primeiros meses de vida e triplica o peso de nascimento até o 12º mês de vida. 

Considera-se a marcação de vários pontos na curva (pelo menos três) e avaliam-

se o traçado ascendente como satisfatório, o horizontal como sinal de alerta e o 

descendente como sinal de perigo. 

 

Avaliação do desenvolvimento 

 

A avaliação do desenvolvimento compreende todas as atividades 

relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas 

no desenvolvimento. É um processo contínuo, flexível, envolvendo informações 

dos profissionais de saúde, pais, professores e outros.  
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Cada criança possui o seu ritmo de amadurecimento do sistema nervoso 

central, mas há algumas características consideradas marcos que são mais 

frequentes e esperados para uma determinada idade. Além disso, cada criança 

ocupa um lugar social no contexto familiar e seu desenvolvimento depende da 

maneira como ela é tratada pelos seus pais e familiares.  

Assim, durante as consultas, é importante perguntar para a mãe/cuidador 

sobre fatores associados ao desenvolvimento da criança (Figura 1), observar 

alguns detalhes no seu exame físico e finalizar com a observação da criança na 

realização de comportamentos esperados para a sua faixa etária. 

É preciso que o profissional busque informações, durante uma consulta 

de rotina em consultório de CD, sobre questões relacionadas à higiene da 

criança e família, condições sociais, alimentação, educação, estabelecimento de 

vínculo afetivo entre mãe/ cuidador-criança, além do papel do pai ou figura 

masculina nas relações afetivas, também, precisam ser observadas de perto, 

pois influenciam diretamente no crescimento e no desenvolvimento da criança.  

Os instrumentos de vigilância do desenvolvimento de crianças de 0 a 12 

meses (Figura 2) e 12 meses a 3 anos (Figura 3) da Caderneta da Criança 

apresentam instruções de como cada marco deverá ser avaliado pelo 

profissional de saúde, sendo algumas atividades estimuladas para serem feitas 

com a ajuda da mãe/cuidador.  

A área rachurada de amarelo significa o período no qual é adequado o 

marco correspondente ser encontrado, na avaliação da criança. Sendo assim, o 

profissional deverá marcar com a letra P (marco presente), A (marco ausente) 

ou NV (marco não verificado) em cada marco, de acordo com a faixa etária da 

criança.  

Podem ser necessários alguns objetos ou brinquedos na avaliação dos 

marcos do desenvolvimento e, portanto, a criança precisa se sentir à vontade, 

confortável e em ambiente tranquilo. 

Após avaliação dos marcos no desenvolvimento infantil, o profissional 

deverá classificar e tomar as condutas adequadas (Quadro 7).  
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Quadro 7. Avaliação dos marcos no desenvolvimento infantil 

Avaliar Classificar Tratar 

Perímetro cefálico< - 2 

escores Z ou > +2 escores Z 

ou presença de 3 ou mais 

alterações fenotípicas ou 

ausência de dois ou mais 

marcos para a faixa etária 

anterior 

 

Provável atraso no 

desenvolvimento 

Referir para avaliação 

neuropsicomotora 

Ausência de um ou mais 

marcos para a sua faixa 

etária 

Alerta para o 

desenvolvimento 

Orientar a mãe/cuidador sobre 

a estimulação da criança 

Marcar retorno em 30 dias 

Todos os marcos para a sua 

faixa etária estão presentes, 

mas existem um ou mais 

fatores de risco 

 

Desenvolvimento normal 

com fatores de risco 

Informar a mãe/cuidador sobre 

os sinais de alerta 

Todos os marcos para a sua 

faixa etária estão presentes 

Desenvolvimento normal Elogiar a mãe/cuidador Orientar 

a mãe/cuidador para que 

continue estimulando a criança 

Retornar para o 

acompanhamento conforme a 

rotina do serviço de saúde 

Informar a mãe/cuidador sobre 

os sinais de alerta 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

O preenchimento adequado da Caderneta da Criança assim como as 

anotações pertinentes no prontuário da criança é indispensáveis para o 

adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento pelo enfermeiro, 
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principalmente, se a criança for encaminhada a um serviço especializado, caso 

seja necessário. 

 

Dentição  

 

A boca da criança deve ser limpa desde o nascimento, após cada 

mamada e/ou refeição com a ponta de uma fralda de pano ou outro tecido macio, 

umedecido em água filtrada. Algumas crianças já nascem com dentes, outros 

poderão não tê-los até um ano de idade. Não há consenso sobre o fato de a 

erupção estar relacionada com picos febris ou diarreia. 

 

Profilaxia medicamentosa 

 

Suplementação de ferro 

 

A anemia por deficiência de ferro é o problema nutricional de maior 

magnitude no Brasil, com uma prevalência de aproximadamente 50% nas 

crianças brasileiras. A Portaria nº 730, de 13 de maio de 2005, do Ministério da 

Saúde, instituiu o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, destinado a 

prevenir a anemia ferropriva em crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a 

partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós-parto. 

 

Quadro 8. Dose profilática de ferro elementar para prevenção de anemia 

ferropriva em crianças de 6 a 18 meses de idade 

 

Recém-nascido Indicação Dose profilática de 

ferro elementar 

Apresentação 
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A TERMO A partir dos 6 

meses de idade 

(quando em AME) 

1mg/kg/dia até 2 anos 

de idade* ou 25mg por 

semana até 18 

meses** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução oral 25mg/ml (1 

gota=1mg de ferro) 

A partir dos 4 

meses de idade 

(quando NÃO em 

AME) 

 

 

 

 

 

 

Pré-termo (< 37 

semanas) ou de 

baixo peso (< 

2500g) Solicitar 

hemograma aos 15 

meses 

> 1500g 2mg/kg/dia durante 12 

meses, a partir de 30 

dias de vida, e 1 

mg/kg/dia até 

completar 24 meses 

1500-100g 3 mg/kg/dia durante 12 

meses a partir de 30 

dias de vida, e 1 

mg/kg/dia até 

completar 24 meses 

< 1000 g 4 mg/kg/dia durante 12 

meses, a partir de 30 

dias de vida, e 1 

mg/kg/dia até 

completar 24 meses 

Fonte: Ministério da Saúde, 2005. 

*Recomendação do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira 

de Pediatria (2006).  

**Recomendação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro do 

Ministério da Saúde (2005). 

 

Orientações para a mãe/família  

Administrar o suplemento no mesmo horário, entre as refeições (mínimo de 30 

minutos antes da alimentação), de preferência com suco de fruta (ex.: laranja, 

caju, acerola) quando não em AME. Ocorrência de possíveis efeitos adversos 

(ex.: fezes escurecidas, diarreia). 
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Suplementação de Vitamina A 

No Brasil, a deficiência de vitamina A é considerada um problema de 

saúde pública, sobretudo na região Nordeste e em alguns locais da região 

Sudeste e Norte. A suplementação com vitamina A, em crianças de 6 a 59 meses 

de idade (4 anos e 11 meses), reduz em 24% o risco global de morte, em 28% 

da mortalidade por diarreia e mortalidade por todas as causas, e, em 45%, em 

crianças HIV positivo.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda administração de 

suplementos de vitamina A para prevenir a sua carência, a xeroftalmia e a 

cegueira de origem nutricional em crianças de 6 a 59 meses (4 anos e 11 meses). 

 

Medidas importantes de prevenção da deficiência de vitamina A 

- Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos 

de idade (pelo menos) com a introdução dos alimentos complementares em tempo 

oportuno e de qualidade.  

- Promoção da alimentação adequada e saudável, assegurando informações para 

incentivar o consumo de alimentos que sejam fontes em vitamina A pela população. - 

Suplementação periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de idade, com 

megadoses de vitamina A.  

- Suplementação com megadoses de vitamina A para puérperas no pós-parto imediato, 

antes da alta hospitalar. 

 

 

Alimentos ricos em vitamina A 

Animais Vegetais Frutas e oleaginosas 

Leite humano  

Leite integral  

Óleos de peixe  

Gema  

Espinafre  

Beldroega  

Couve  

Caruru  

Manga  

Mamão  

Buriti  

Pupunha  
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Carnes (fígado) Abóbora  

Cenoura 

Dendê  

Pequi 

 

 

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A consiste na 

suplementação medicamentosa para crianças de 6 a 59 meses de idade (4 anos 

e 11 meses) por não atingirem, pela alimentação, a quantidade diária necessária 

para prevenir a deficiência dessa vitamina no organismo. 

 

Quadro 9. Suplementação de vitamina A para crianças de 6 a 59 meses 

de idade 

 

Idade Dose Frequência 

Crianças: 6 – 11 meses 100.000 UI Uma dose 

Crianças: 12 – 59 meses 200.000 UI Uma vez a cada 6 meses 

Fonte: Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Brasil, 2012). 

 

Os suplementos de vitamina A devem ser oferecidos à criança de 6 em 6 

meses, com intervalo mínimo de 4 meses entre a administração de duas 

megadoses. A administração é feita via oral. Não há contraindicações para a 

administração de suplementos de vitamina A para crianças. Geralmente, não há 

efeitos colaterais, mas é possível que a criança coma menos durante um dia, 

vomite ou sinta dor de cabeça. Avise à mãe que esses sintomas estão previstos, 

são temporários e não necessitam de tratamento específico.  

Na Caderneta de Saúde da Criança, existe espaço para registro das 

doses administradas, data e retorno da criança. 

É muito importante orientar a mãe ou responsável pela criança a voltar à 

unidade de saúde sempre que for marcado o retorno de vacina ou de 

administração de vitamina A. 
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Suplementação de Vitamina D 

 

O raquitismo, atribuído à baixa ingestão de alimentos ricos em vitamina D 

e à restrição à exposição solar, é uma condição prevenível. Estima-se que a 

quantidade de luz solar necessária para prevenir a deficiência de vitamina D seja 

de 0,5 a 2 horas por semana (17min/dia), com exposição apenas da face e das 

mãos do bebê (SPECKER et al., 1985). Se o bebê estiver usando apenas fraldas, 

a exposição deve ser de 30min/semana (4min/dia). É importante lembrar que 

crianças com pele escura podem requerer de 3 a 6 vezes mais exposição do que 

a indicada para bebês de pele clara para produzir a mesma quantidade de 

vitamina D  

A Academia Americana de Pediatria recomenda evitar a exposição solar 

direta dos bebês até 6 meses, pelo risco cumulativo de câncer de pele. 

 

Recomendação 

Administrar de 200 a 400UI/dia de vitamina D a crianças que apresentam os seguintes 

fatores de risco: prematuridade, pele escura, exposição inadequada à luz solar (por 

hábitos culturais ou porque se use filtro solar em todos os passeios ao ar livre) e filhos 

de mães vegetarianas estritas que estejam sendo amamentados. 

 

 

Suplementação para o bebê prematuro 

 

O bebê prematuro possui necessidades nutricionais aumentadas em 

relação ao recém-nascido a termo. Tanto o leite humano, quanto as fórmulas 

infantis de início não suprem integralmente as necessidades nutricionais teóricas 

das crianças prematuras no 1o ano de vida, podendo haver carências 

nutricionais diversas e indesejáveis.  
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Como o depósito das vitaminas lipossolúveis ocorre nos tecidos fetais no 

3º trimestre da gestação, semelhante a outros nutrientes, as necessidades de 

vitaminas dos prematuros são maiores do que as de nascidos a termo, devido a 

seu ritmo de crescimento e carência de depósitos. A suplementação de vitaminas 

por via oral, a partir da 1ª semana de introdução da dieta enteral e durante todo 

o 1º ano de vida, geralmente supre as necessidades nutricionais diárias das 

vitaminas hidrossolúveis. 

 

Polivitamínico (solução oral) contendo vitaminas A, C e D: 12 gotas VO 1x/dia; ou 

Vitamina A + D, 4 gotas VO 1x/dia, mais vitamina C, 3 gotas VO 1x/dia (a oferta de 

vitamina D deve ser de 400 UI/dia). 

 

Sulfato de zinco (10 mg/ml): 0,5-1 mg/kg/dia VO desde 36 semanas até 6 meses de 

idade corrigida 

 

Alimentação saudável 

 

Recomendações para crianças menores de 2anos 

A prática do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da 

criança deve ser recomendada por todos os profissionais de saúde como 

importante estratégia para a promoção da saúde da população infantil. Além 

disso, o Ministério da Saúde recomenda a adequação das práticas da 

alimentação complementar ao leite materno, também a partir dessa idade 

(BRASIL, 2010).  

 

Em 2010, o Ministério da Saúde (MS) iniciou a implantação da Estratégia 

Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) que divulgou 

uma versão atualizada dos “Dez passos para uma alimentação saudável”.  
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Em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), o MS recomenda a operacionalização dos 

“Dez passos da Alimentação Saudável para Crianças Brasileiras Menores de 2 

Anos”, sintetizados no Quadro 10. 

 

Quadro 10. Dez passos da alimentação saudável para crianças menores 

de dois anos 

 

Passo 1 - Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou 

qualquer outro alimento. 

Passo 2 - Ao completar 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, 

mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais. 

Passo 3 - Ao completar 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, 

carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em 

aleitamento materno. 

Passo 4 - A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários 

de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da 

criança. 

Passo 5 - A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida 

de colher; iniciar com a consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, 

aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. 

Passo 6 - Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é 

uma alimentação colorida. 

Passo 7 - Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. 

Passo 8 - Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e 

outras guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 

Passo 9 - Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o seu 

armazenamento e conservação adequados. 

Passo 10 - Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo 

sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. 

Fonte: BRASIL, 2010. Adaptado. 

 



 

 

P
ág

in
a1

9
2

 

De forma resumida, o Quadro 11 apresenta o esquema alimentar 

recomendado pelo MS para os dois primeiros anos de vida de crianças que 

amamentam. Esse esquema mostra que o aleitamento materno deve ser 

continuado, porém, a partir dos seis meses de vida, devem ser introduzidos 

novos alimentos.  

Importante ressaltar que a introdução deve ser gradual, respeitando as 

particularidades de cada criança. Desde as primeiras refeições não é 

recomendado processar os alimentos no liquidificador ou passá-los na peneira. 

Quadro 11. Esquema alimentar para os dois primeiros anos de vida de 

crianças que recebem leite materno 

 

Do nascimento até 

completar 6 meses 

Ao completar 6 

meses 

Ao completar 7 

meses 

Ao completar 12 

meses 

Aleitamento materno 

exclusivo sob livre 

demanda 

Leite materno sob 

livre demanda 

Leite materno sob 

livre demanda 

Leite materno sob livre 

demanda 

Papa de fruta Papa de fruta Papa de fruta 

Papa salgada Papa salgada Refeição básica da 

família 

Papa de fruta Papa de fruta Fruta, pão simples, 

tubérculo ou cereal 

Leite materno Papa salgada Refeição básica da 

família 

Fonte: BRASIL, 2010. Adaptado. 

 

Os alimentos complementares, especialmente preparados para a criança, 

são chamados de alimentos de transição. A partir dos 8 meses, alguns alimentos 

que fazem parte da refeição básica da família já podem ser oferecidos à criança 

(arroz, feijão, carne cozida, legumes). Importante estarem amassados ou 

desfiados e que não tenham sido preparados com excesso de temperos ou 

condimentos (BRASIL, 2012).  



 

 

P
ág

in
a1

9
3

 

Com a introdução dos alimentos complementares é importante que a 

criança receba água nos intervalos. Para garantir o aporte de nutrientes, a papa 

salgada deve conter um alimento de cada grupo, desde a primeira oferta. 

Ressalta-se a importância da carne para prevenir a anemia. Os grupos de 

alimentos são apresentados no Quadro 12. 

 

Quadro 12. Grupos de alimentos a serem utilizados no preparo das papas 

salgadas 

 

Grupo de Alimentos Exemplos 

Cereais, tubérculos arroz, aipim/mandioca/macaxeira, batata-

doce, macarrão, batata, cará, farinhas, 

batata-baroa e inhame 

Leguminosas feijões, lentilha, ervilha seca, soja e grão-

de-bico 

Legumes, verduras e Frutas folhas verdes, laranja, abóbora/jerimum, 

banana, beterraba, abacate, quiabo, 

mamão, cenoura, melancia, tomate e 

manga 

Carnes ou ovo frango, peixe, pato, boi, ovo, miúdos e 

vísceras 

Fonte: BRASIL, 2010. Adaptado. 

 

Os familiares da criança que está iniciando a alimentação complementar 

deverão ser informados pelo profissional de saúde que é normal a criança 

recusar determinados alimentos e, por isso, deverão ser oferecidos novamente 

em outras refeições. Lembrar que são necessárias, em média, oito a dez 

exposições a um novo alimento para que ele seja aceito pela criança. O Quadro 

13 resume a quantidade e consistência dos alimentos recomendadas nos dois 

primeiros anos de vida.  
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Quadro 13. Consistência e quantidade de alimentos recomendadas para 

crianças nos dois primeiros anos de vida, segundo a faixa etária. 

 

Idade Consistência Quantidade 

A partir de 6 meses Alimentos bem amassados Iniciar com 2 a 3 colheres de 

sopa e aumentar a 

quantidade conforme 

aceitação 

A partir dos 7 meses Alimentos bem amassados 2/3 de uma xícara ou tigela 

de 250 ml 

9 a 11 meses Alimentos bem cortados 

ou levemente amassados 

3/4 de uma xícara ou tigela 

de 250 ml 

12 a 24 meses Alimentos bem cortados 

ou levemente amassados 

Uma xícara ou tigela de 250 

ml 

Fonte: BRASIL, 2010. Adaptado. 

 

Recomendações gerais às famílias de crianças pequenas, com 

dificuldades de adaptação ou recusa na introdução de outros alimentos 

(BRASIL, 2010) 

- Separar a refeição em um prato individual para ter certeza do quanto a 

criança está realmente ingerindo.  

- Estar presente junto às refeições mesmo que a criança já coma sozinha e 

ajudá-la se necessário.  

- Não apressar a criança. Ela pode comer um pouco, brincar e comer 

novamente. É necessário ter paciência e bom humor.  

- Alimentar a criança tão logo ela demonstre fome. Se a criança esperar muito, 

ela pode perder o apetite.  

- Evitar forçar a criança a comer para não aumentar estresse e diminuir mais 

o apetite. Fazer das refeições momentos tranquilos e felizes. 

 

Recomendações para as crianças que não recebem leite materno 
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A proteção à amamentação e a orientação apropriada sobre alimentação 

devem estar entre as prioridades de ação dos profissionais de saúde que 

trabalham com a população infantil. No entanto, esses profissionais poderão se 

deparar com situações de contraindicação ao aleitamento materno ou desmame 

precoce, por isso necessitarão de informações acerca da alimentação 

recomendada para a criança que não amamenta.  

As recomendações anteriores, relativas à consistência, quantidade e tipo 

de alimentos a serem ofertados para crianças que amamentam, também devem 

ser seguidas para aquelas que não amamentam, com exceção a época de 

introdução desses alimentos, conforme destacado no Quadro 14 (BRASIL, 

2010).  

 

 

Quadro 14. Esquema alimentar para os dois primeiros anos de vida de 

crianças que não recebem leite materno 

 

Nascimento até 

completar 4 meses 

Ao completar 4 

meses 

Ao completar 8 

meses 

Ao completar 12 

meses 

 

 

Alimentação láctea 

Leite Leite Leite e fruta ou cereal 

ou tubérculo 

Papa de fruta Fruta Fruta 

Papa salgada Papa salgada ou 

refeição básica da 

família 

Papa salgada ou 

refeição básica da 

família 

Papa de fruta Fruta Fruta ou pão simples ou 

tubérculo ou cerea 

Papa salgada Papa salgada ou 

refeição básica da 

família 

 Refeição básica da 

família 

Leite Leite Leite 

Fonte: BRASIL, 2010. 

 



 

 

P
ág

in
a1

9
6

 

 

Diluição e preparo de leite artificial 

 

Nos casos em que há necessidade de se orientar o preparo das fórmulas 

lácteas e diluições de leite (Quadro 15), tais orientações devem ser feitas de 

forma individualizada e por um profissional qualificado.                                                                                                             

(BRASIL, 2012). 

 

Quadro 15. Volume e número de refeições lácteas por faixa etária no 

primeiro ano de vida 

 

Idade Volume* Número de refeições por dia 

Até 30 dias 60 a 120 ml 6 a 8 

De 30 a 60 dias 120 a 150 ml 6 a 8 

De 2 a 4 meses 150 a 180 ml 5 a 6 

De 4 a 8 meses 180 a 200 ml 2 a 3 

Acima de 8 meses 200 ml 2 a 3 

 

* Valores aproximados de acordo com a variação do peso corporal do 

lactente nas diferentes idades. Recomenda-se, após os quatro meses, oferecer 

o leite e outros alimentos.  

Para o preparo do leite de vaca integral em pó, deve-se diluir o leite em 

pó em um pouco de água tratada, fervida e filtrada e, em seguida, adicionar a 

água restante necessária, conforme as quantidades descritas no Quadro 16.  

 

Quadro 16. Preparo do leite de vaca integral em pó e fluido 
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Tipo de leite Preparo 

Leite em pó integral 1 colher rasa das de sobremesa para 

100ml de água fervida 

1½ colher rasa das de sobremesa para 

150ml de água fervida 

2 colheres rasas das de sobremesa para 

200ml de água fervida 

Leite integral fluido 2/3 de leite fluido + 1/3 de água fervida 

70ml de leite + 30ml de água = 100ml 

100ml de leite + 50ml de água = 150ml 

130ml de leite + 70ml de água = 200ml 

Fonte: BRASIL, 2010. Adaptado. 

 

Recomendações 

- o preparo de leites artificiais nunca deve ser coletivo;  

- o leite de vaca integral diluído a 10% ou 2/3 pode necessitar de acréscimos 

calóricos pela adição de 5% de açúcar, 3% de amido (farinha de milho, aveia, 

arroz) e 3% de óleo vegetal (BRASIL, 2012).  

- não oferecer o mel de abelha para crianças até 1 ano de idade devido ao 

risco de transmissão do botulismo, que é causado por uma bactéria chamada 

Clostridium botulinum, risco que existe principalmente devido à deficiência de 

fiscalização nas propriedades produtoras do mel in natura. 

 

 

Recomendações para crianças de 2 a 10 anos 

 

A promoção da alimentação saudável é fundamental durante a infância, 

quando os hábitos alimentares estão sendo formados. É importante que a 

criança adquira o hábito de realizar as refeições com sua família, em horários 

regulares (BRASIL, 2012). Para as crianças maiores de 2 anos, algumas 

recomendações gerais foram feitas pelo Ministério da Saúde, as quais estão 

sintetizadas nos “Dez passos para uma alimentação saudável para crianças de 
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2 a 10 anos”, encontrados na atual Caderneta de Saúde da Criança - Passaporte 

da Cidadania e apresentados no Quadro 17. 

 

Quadro 17. Dez passos para uma alimentação saudável para crianças de 

2 a 10 anos 

 

Passo 1 – Oferecer alimentos variados, distribuindo-os em pelo menos três 

refeições e dois lanches por dia. 

Passo 2 – Incluir diariamente alimentos como cereais (arroz, milho), tubérculos 

(batatas), raízes (mandioca/macaxeira/aipim), pães e massas, distribuindo 

esses alimentos nas refeições e lanches da criança ao longo do dia. Dar 

preferência aos alimentos na sua versão integral e na sua forma mais natural. 

Passo 3 – Oferecer legumes e verduras nas duas principais refeições do dia; 

oferecer também, diariamente, 2 frutas nas sobremesas e lanches. 

Passo 4 – Oferecer feijão com arroz todos os dias ou, no mínimo, cinco vezes 

por semana. Logo após a refeição, oferecer ½ copo de suco de fruta natural 

ou ½ fruta que seja fonte de vitamina C, como limão, laranja, acerola e outras 

para melhorar o aproveitamento do ferro pelo corpo e prevenir anemia. 

Passo 5 – Oferecer leite ou derivados (queijo e iogurte) 3 vezes ao dia. Se a 

criança ainda estiver sendo amamentada, não é necessário oferecer outro 

leite. Carnes, aves, peixes ou ovos devem fazer parte da refeição principal da 

criança. Além das carnes, oferecer à criança vísceras e miúdos (fígado, 

moela), que também são fontes de ferro, pelo menos uma vez por semana. 

Passo 6 – Evitar alimentos gordurosos e frituras; preferir alimentos assados, 

grelhados ou cozidos. Retirar a gordura visível das carnes e a pele das aves 

antes da preparação para tornar esses alimentos mais saudáveis. 

Passo 7 – Evitar oferecer refrigerantes e sucos industrializados ou com muito 

açúcar, balas, bombons, biscoitos recheados, salgadinhos. Esses alimentos 

podem ser consumidos no máximo 2 vezes por semana, em pequenas 

quantidades. Uma alimentação muito rica em açúcar e doces aumenta o risco 

de obesidade e cáries 
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Passo 8 – Diminuir a quantidade de sal na comida; não deixar o saleiro na 

mesa. Evitar temperos prontos, alimentos enlatados, carnes salgadas e 

embutidos como mortadela, presunto, salsicha, linguiça e outros, pois contêm 

muito sal. 

Passo 9 – Estimular a criança a beber no mínimo 4 copos de água durante o 

dia. Suco natural de fruta também é uma bebida saudável, mas só deve ser 

oferecido após as principais refeições, para não tirar a fome da criança. 

Passo 10 - Incentivar a criança a ser ativa e evitar que ela passe mais do que 

2 horas por dia assistindo TV, jogando videogame ou brincando no 

computador. É importante sair para caminhar com ela, levá-la para andar de 

bicicleta, passear com o cachorro, jogar bola, pular corda, ou seja, fazer 

alguma atividade física. 

Fonte: Caderneta de Saúde da Criança – Passaporte da Cidadania, 2009. Adaptado. 

 

Importante orientar que a criança deve se alimentar juntamente com os 

outros membros da família, seguindo os mesmos horários. Além disso, não se 

deve substituir o almoço e o jantar por mamadeiras de leite ou por outros 

produtos lácteos. É importante também não recompensar as crianças com 

sobremesa ou guloseimas (BRASIL, 2012). 

Para o ambiente escolar, foram instituídas diretrizes nacionais para a 

promoção da Alimentação Saudável nas escolas de Educação Infantil, 

Fundamental e nível Médio nas redes públicas e privadas (BRASIL, 2006). Os 

profissionais de saúde que atuam em parceria com as escolas devem assumir o 

papel de colaborar na implementação dos “Dez Passos para a Promoção da 

Alimentação Saudável nas Escolas”: 

• reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável 

nas atividades curriculares da escola;  

• restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos 

em gorduras, açúcares e sal;  
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• desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola. 

Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com 

ênfase nos alimentos regionais;  

• desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares 

saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional dos escolares, 

com ênfase em ações de diagnóstico, prevenção e controle dos distúrbios 

nutricionais. 

 

 

Queixas mais comuns na infância 

 

Anemia 

 

A anemia por deficiência de ferro pode instalar-se em qualquer indivíduo 

que não receba a quantidade adequada desse nutriente na dieta ou que tenha 

dificuldades em sua absorção, como por exemplo, carência nutricional e 

parasitoses intestinais. As crianças fazem parte desse grupo de risco para a 

anemia ferropriva. 

 

Principais sinais e sintomas: palidez (palmar, conjuntiva ocular e oral), 

dificuldade de concentração/memorização, irritabilidade e alteração do apetite 

 

Como observar sinais de palidez palmar:  

• Inspecione a palma da mão da criança mantendo-a aberta, caso a 

observe pálida, a criança será identificada por palidez palmar leve, se for grande 

a intensidade que pareça branca, a palidez palmar será considerada grave.  
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• Associe a cor da palma da mão da criança com a cor da palma da mão 

de sua mãe ou de uma pessoa da mesma raça.  

• Em caso de dúvidas, solicitar hemograma para definição de condutas.  

O diagnóstico é estabelecido por avaliação dos sinais e sintomas e 

solicitação de hemograma (taxa de hemoglobina menor que 11).  

As principais fontes de ferro (Quadro 18) são os alimentos que oferecem 

os nutrientes: o ferro heme (maior absorção) e o ferro não heme (menor 

absorção e menos eficiente).  

 

Quadro 18. Principais alimentos ricos em ferro heme e ferro não heme 

 

Ferro heme Ferro não heme 

Carnes vermelhas, Fígado de todos os 

animais 

Verduras de folhas escuras (espinafre, 

brócolis, couve, salsa, etc.) 

Carne das aves e peixes Leguminosas (feijão, lentilhas, grão-de-

bico, ervilhas, etc.) 

Ovos Frutas (uvas, maçãs, nozes, 

amêndoas, castanhas, etc.) 

Fonte: Departamento Científico de Nutrologia – SBP – 2012. 

 

Recomenda-se oferecer uma fruta com vitamina C in natura, amassada, 

após as refeições principais, como o almoço e o jantar. O ácido ascórbico, 

presente nas frutas cítricas (laranja, limão, caju, lima, acerola, abacaxi, goiaba, 

tomate, etc.) facilita a absorção de ferro.  

O suco natural (feito na hora) pode ser oferecido, em pequenas 

quantidades, após as refeições principais. Para não reduzir a absorção do ferro 

pelo organismo, orienta-se não oferecer à criança chá preto ou mate, café e 

refrigerante próximo às refeições. 
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Cuidados de enfermagem:  

 

• Avaliar o tipo de aleitamento e aceitação das refeições de sal.  

• Avaliar alimentação e orientar a mãe para o uso de alimentos ricos em 

ferro.  

• Avaliar antecedentes de criança: prematuridade, baixo peso e morbidade 

neonatal. • Associar o Sulfato Ferroso a sucos ricos em vitamina C e administrar 

30 minutos antes das refeições.  

• Orientar o uso de Sulfato Ferroso com canudinho devido à destruição do 

esmalte dos dentes.  

• Alertar para a mudança de coloração das fezes e os cuidados com os 

dentes. 

 

 

Escabiose 

 

É uma doença dermatológica e altamente infecciosa, cujo agente 

etiológico é o Sarcoptesscabie. O agente sobrevive até 36 horas no ambiente. A 

transmissão ocorre mediante contato direto ou indireto, sendo o tempo de 

incubação entre 24 horas até 6 semanas.  

 

As áreas de lesões mais comuns são entre os dedos das mãos e através 

das mãos e podem se estender para punhos (face anterior), coxas, região 

periumbilical, nádegas, axilas, cotovelo e couro cabeludo. Forma-se erupção 

pápuloeritomatosa em consequência da infestação e da reação de 

hipersensibilidade ao ácaro. O prurido se manifesta intensamente no período da 

noite, devido à reprodução e deposição dos ovos do agente. Crianças 
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imunodeprimidas estão mais susceptíveis à infecção, à apresentação de lesões 

com crostas ou generalizadas. É especificada como sarna norueguesa e há 

intensa descamação. 

 

Tratamento: via tópica (Permetrina creme 5% e Lidano 1% loção ou creme) 

ou oral (Ivermctina). 

O Benzoato de Benzila, loção a 10 ou 25%, não é mais indicado devido à 

toxicidade acentuada e resistência parasitária 

 

 

Cuidados de Enfermagem:  

 

• Manter precaução até 24 horas após o tratamento.  

• Lavar roupas e objetos pessoais em temperatura mínima de 55ºC.  

• Tratar pessoa infectada e contatos ao mesmo tempo. 

 

 

Pediculose 

 

É a infestação por parasitas (piolhos) que acomete a cabeça 

(Pediculushumanus capitis), o corpo (Pediculushumanuscorporis), ou a área 

genital (Phitirispubis). A transmissão ocorre de uma pessoa para outra e por meio 

de objetos pertencentes a essa pessoa. O tempo de incubação é de 8 a 10 dias.  

As crianças em fase escolar são as mais sujeitas a infestações e se não 

forem tratadas, podem apresentar prejuízo no desempenho escolar e na saúde 

(coceira, noites mal dormidas) e, em casos mais graves, a anemia provocada 

pelo parasita. Para o tratamento, são utilizados os mesmos medicamentos 
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tópicos usados na escabiose. O ideal é que sejam usados por 5 dias 

consecutivos e repetir aplicação sete a dez dias depois. 

 

Orientações de enfermagem:  

 

• Inspecionar frequentemente a cabeça da criança.  

• Trocar roupas de cama e pessoais regularmente, assim como dos demais 

membros da família.  

• Instruir a criança a não compartilhar escovas de cabelo ou bonés de colegas 

de escola.  

• Lembrar que o tratamento estende-se as pessoas de convívio.  

• Usar pente fino e umedecer os cabelos com vinagre morno diluído em água 

(1:1), em partes iguais. 

 

Dermatite por picada de inseto 

 

Pápulas pruriginosas, em forma de cúpula, com vesículas às vezes 

umbilicadas que desaparecem frequentemente pela escoriação. São 

desencadeadas por picada de insetos (uma só picada faz com que surjam 

inúmeras lesões). As extremidades e região da cintura pélvica são as mais 

acometidas. 

 

Orientações de enfermagem:  

 

• Usar mosquiteiro ou telas nas janelas.  



 

 

P
ág

in
a2

0
5

 

• Manter unhas curtas e limpas.  

• Indicar uso de pasta d´água, amido de milho 3 a 4 vezes ao dia ou chá 

de camomila para o banho.  

• Retornar à unidade, caso haja piora do quadro clínico ou dúvidas. 

 

Dermatite amoniacal 

 

É conhecida como dermatite das fraldas e por monília /cândida. Acomete 

a região da pele da criança que tem contato com as fraldas.  

 

Quadro 19. Formas de apresentação e características de dermatites 

segundo causas 

 

Forma de Apresentação Causas Características 

Moniacal Urina, fricção, umidade, 

microorganismo, fezes e 

irritantes químicos 

Erupção inflamatória 

Monilíase Fungo monília que 

prolifera em ambiente 

úmido, presença de fezes 

e urina 

Pele avermelhada com ou 

sem pontos 

esbranquiçados 

Candidíase Fungo cândida Pele avermelhada com ou 

sem pontos 

esbranquiçados 

 

 

Orientações de enfermagem:  

• Lavar o local com água morna a cada troca de fralda.  
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• Suspender o uso de lenços umedecidos, assim como outros produtos 

industrializados (óleos, lavandas, soluções de limpeza de pele);  

• Usar amido de milho na água do banho e/ou fazer pasta (diluir em água 

até obter consistência cremosa) para uso local, retirar cuidadosamente todo o 

resíduo após cada troca de fralda;  

• Suspender fraldas descartáveis;  

• Lavar as fraldas com sabão neutro, enxaguar bem e evitar o uso de 

produtos perfumados;  

• Usar Nistatina creme após cada troca de fralda por 5 dias;  

• Usar cremes à base de óxido de zinco;  

• Retornar à unidade, caso haja piora do quadro clínico ou dúvidas. 

 

 

Dermatite seborreica 

 

Lesão eritemato descamativa, papulosa, não pruriginosa podendo 

apresentar, de forma focal ou generalizada, em couro cabeludo, em face, 

pescoço, axilas e área de fraldas. Podem evoluir para lesões pós-inflamatórias 

pigmentadas. 

 

Orientações de Enfermagem:  

 

• Passar vaselina ou óleo mineral no couro cabeludo uma vez ao dia, 

deixar por 1 hora e retirar seborreia com escova ou pente fino delicado.  

• Lavar a cabeça com sabonete neutro.  
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• Retornar à unidade, caso haja piora do quadro clínico ou dúvidas. 

 

Intertrigo 

 

Trata-se de uma infecção de pele causada pelo mesmo fungo responsável 

pela candidíase (Candidaalbicans). Esse fungose aloja na pele sem causar 

nenhuma alteração, com o objetivo de alimentar da queratina para manter-se 

ativo. No entanto, nas áreas sujeitas a atritos (dobras da pele, axilas, virilhas e 

nuca), sob o efeito do calor e da umidade, pequenas fissuras podem servir de 

porta de entrada para a infecção por esse fungo.  

A irritação da pele pode ser causada pela urina e pelas fezes nas fraldas, 

favorecendo o desenvolvimento do fungo e de eritema intenso nas áreas de 

dobras cutâneas, de aspecto úmido e descamativo a qual se propaga com lesões 

eritemato-vesicopustulosas na periferia (lesões satélites). As vesículas rompem-

se, unem-se, e assim, novas placas se formam intensificando o quadro. Nesse 

caso, o melhor método de prevenção é manter as dobras da pele seca e evitar 

uso de tecidos sintéticos. 

 

Recomendações 

- Lavar a região íntima da criança com água e sabão neutro após ter urinado 

e/ou evacuado.  

- Enxaguar bem a pele da criança principalmente na região das dobras e 

coloque outra fralda.  

- Trocar a roupa da criança após transpiração ou banho no mar ou piscina.  

- Dar preferência por roupas de algodão. 

 

 

Impetigo 
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É uma doença comum que na infância, geralmente, manifesta-se entre o 

segundo e terceiro dia de vida, com alta probabilidade de transmissão. Os 

agentes causadores mais frequentes são: Staphylococcus aureus ou 

Streptococcus beta-hemolítico. 

 

Impetigo bolhoso 

Lesão inicial assemelha-se à queimadura de cigarro. As áreas mais afetadas 

são: tronco, face, coxa, nádegas. Na pele íntegra, desenvolvem-se bolhas, 

vesículas, porém sem sinais de eritema ao redor. A crosta amarelada que se 

forma após é resultado da dessecação do conteúdo seroso inicial. 

 

Impetigo não bolhoso 

Há eritema seguido de formação de vesículas que facilmente rompem-se. 

Observam-se áreas com erosão de pele e crostas amareladas que localizam-

se mais frequentemente na face, braços, pernas e nádegas. As áreas 

acometidas são costumeiramente as úmidas como virilha, dobras do pescoço e 

axilas. 

 

O surgimento ou não de impetigo nos locais de atendimento neonatal 

evidencia a excelência da prevenção de infecção. A transmissibilidade ocorrerá 

enquanto houver agentes colonizados nas narinas do doente ou do portador sem 

sintomas. As mãos são os meios de maior propagação da infecção.  

 

O tratamento ocorrerá segundo as condições do recém-nascido. Havendo 

evidências sistêmicas infecciosas, o tratamento será via parenteral 

(antibioticoterapia). 

 

Indicações para tratamento com antibióticos sistêmicos 
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Na ausência de manifestações sistêmicas, o tratamento instituído poderá 

ser tó- pico. Deve-se, nesse caso, remover as crostas, com água e sabão 

antisséptico (triclosan, irgarsan ou clorexidina), duas a três vezes ao dia. 

Havendo dificuldade na remoção, pode-se usar aplicação de vaselina. As drogas 

de escolha para os casos de menor gravidade são as Cefalosporinas orais de 

primeira geração.  

 

Macrolídeos também podem ser utilizados, como 

azitromicina,claritromicina e eritromicina, em pacientes alérgicos à penicilina e 

às cefalosporinas. Nos casos graves, a Oxacilina (intravenosa) ou a 

Clindamicina poderão ser utilizadas. 

 

Miliária (Brotoeja) 

 

Lesão eritematosa microvesicular, pruriginosa, apresenta-se devido ao 

calor excessivo e umidade ou a substâncias que podem obstruir os poros, tais 

como cremes, talcos ou óleos.  

 

Quadro 20. Formas de apresentação e características de miliária 

segundo localização. 

 

Mais de cinco lesões, linfadenomegalia, febre, infecções no couro cabeludo, 

pela dificuldade do uso de cremes ou pomadas no local, faringite associada, 

acometimento de estruturas mais profundas (tecido subcutâneo, fáscia 

muscular), e infecções próximas à cavidade oral uma vez que a criança pode 

retirar a medicação tópica com a boca. 
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Formas de 

apresentação 

Característica Localização 

Cristalina Pequenas vesículas de 

coloração clara e pruriginosas 

Pescoço e axilas 

Rubra Vesícula em base eritematosa, 

pápulas e prurido 

Regiões cobertas por roupas, tais 

como: tronco e braços 

Profunda Pápulas rosadas com pouco ou 

nenhum prurido 

Tronco 

 

 

Orientações de Enfermagem:  

• Usar roupas leves.  

• Lavar as roupas novas antes de usá-las e evitar amaciantes, talcos, 

cremes e perfume.  

• Realizar banhos frequentes na criança com sabonetes neutros.  

• Enxaguar a criança após o banho com 1 litro de água e 2 colheres (sopa) 

de amido de milho 3 vezes ao dia ou aplicar o amido de milho diretamente na 

pele como se fosse talco ou aplicar pasta d’água 3 vezes ao dia após o banho, 

caso as lesões sejam das formas rubra e/ou profunda.  

• Orientar o pai quanto ao contato com a barba.  

• Retornar à unidade, caso haja piora do quadro clínico ou dúvidas. 

 

Constipação intestinal 

 

A constipação intestinal é uma situação muito comum em crianças e é 

definida de diversas formas, mas sumariamente é a eliminação das fezes, 

endurecidas, com dor ou dificuldade, além da sensação de evacuação 
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insatisfatória e incompleta, que pode ou não ser acompanhada pelo aumento do 

intervalo entre as evacuações.  

 

A constipação pode ser dividida de forma didática em aguda e crônica. A 

constipação aguda pode ser observada durante um curto período como jejuns, 

anorexia, mudanças de ambiente (como em viagens, por exemplo, algumas 

pessoas não conseguem evacuar). Tais situações, na maioria das vezes, 

retornam ao seu estado de normalidade, assim que os hábitos de vida se 

reestruturam. 

 

A constipação crônica pode ser dividida em funcional e orgânica. Algumas 

causas orgânicas são as anormalidades anorretais (ânus imperfurado, ânus 

ectópico anterior, ânus anteriorizado, doença de Hirschsprung) e cólon. Além 

dessas, há extras intestinais como uso de alguns medicamentos, doenças 

endócrinas, metabólicas e neurológicas. Já as causas funcionais são as 

responsáveis pela grande maioria da constipação crônica nas crianças e são 

condições que envolvem múltiplos fatores. 

 

As manifestações clínicas variam com a idade da criança. As 

características das fezes podem apresentar diferenças entre elas. Enquanto 

algumas evacuam fezes em cíbalas e com dificuldade, outras evacuam fezes 

volumosas a cada 5 a 7 dias. 

 

Em recém-nascidos pode haver um longo período (até 10 dias) sem 

evacuações, uma vez que o seu intestino está adaptando ao novo alimento (leite 

materno) e desenvolvendo o peristaltismo. Já em lactentes, após o desmame ou 

a transição para a alimentação complementar, pode-se observar a eliminação, 

com dor ou dificuldade, de fezes ressecadas não muito volumosas. É importante 

saber que, em lactentes em aleitamento natural exclusivo, não devem receber 

tratamento para constipação, pois uma situação fisiológica ocorre quando 
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eliminam fezes amolecidas e volumosas sem dificuldade/dor em intervalo de 

tempo maiores. 

 

Nos pré-escolares é frequente a ocorrência do comportamento de 

retenção. Na maioria das vezes, o motivo é o medo de evacuar e algumas 

atitudes são observadas na anamnese, como segurar a defecação, aversão ao 

vaso sanitário, e busca de novas posições e lugares para evacuar. A partir dos 

quatro ou cinco anos, aumenta a queixa de escape fecal. Apesar de um longo 

histórico de constipação, o escape fecal passa a ser uma preocupação para os 

pais e para a própria criança devido ao constrangimento e rejeição no convívio 

social da mesma. O programa terapêutico deverá ser individualizado de acordo 

com a idade, tipo de alimentação, relações sociais da criança com a família, 

amigos e dentro do ambiente escolar e, principalmente, com a gravidade do 

caso. 

 

Grande parte dessas crianças com constipação não recebe um 

tratamento específico e/ou adequado e convive com o problema até a fase 

adulta. Na avaliação inicial, deve-se decidir qual a terapêutica a ser adotada. Em 

casos menos complicados, a terapêutica é voltada para orientação alimentar, 

como aumento da oferta hídrica e alimentos ricos em fibras. Além disso, é de 

extrema importância que a criança tenha acesso irrestrito ao banheiro e que 

nesse tenha um vaso sanitário na altura adequada para que ela apoie os pés 

durante a evacuação. É importante, também, que a criança seja encorajada a 

ficar no vaso sanitário após refeição para estimular a evacuação por meio do 

reflexo gastro-cólico. 

 

Nos casos mais graves, sempre que puder, as crianças devem ser 

encaminhadas a um ambulatório especializado para um tratamento que utilize 

laxantes. Esses medicamentos, apesar de alguns serem “caseiros”, devem ser 

administrados com cautela e sob orientações. 
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Os laxantes podem ser divididos em quatro categorias:  

 

• formadores de bolo fecal: incluídas aqui as fibras alimentares solúveis e 

insolúveis. Ambas podem auxiliar na prevenção e no tratamento da constipação, 

mas as fibras insolúveis são mais eficazes. O aumento do bolo fecal aumenta o 

peristaltismo intestinal;  

 

• lubrificantes: não interferem no peristaltismo intestinal, mas lubrificam e 

amolecem as fezes. Nesse grupo estão: óleo mineral, óleos vegetais (oliva, 

algodão e milho) e vaselina;  

 

• osmóticos: aqui podem ser citados o sulfato de magnésio, o leite de 

magnésia, o sulfato de sódio, a lactulose, o manitol. Substâncias essas que não 

absorvidas pelo intestino que, por força osmótica, aumentam a quantidade de 

água na luz intestinal, acarretando estímulo do peristaltismo;  

 

• estimulantes do peristaltismo intestinal: aqui encontram-se aqueles que, 

em contato com a mucosa do cólon intestinal, fazem aumentar o peristaltismo. 

Alguns exemplos são os derivados antraquinônicos extraídos de plantas (senna, 

cáscara sagrada), o óleo de rícino e os derivados de defenilmetano (fenoftaleína, 

picossulfato e bisacodil). Alguns produtos são comercializados com uma mistura 

de vários agentes laxantes pertencentes aos diferentes grupos supracitados, 

podendo assim causar efeitos intensos e prolongados. Dessa maneira, não 

devem ser usados em crianças, pois podem causar distúrbios hidroeletrolíticos, 

além de cólicas abdominais intensas. 

 

Parasitose intestinal 
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Infestação ou infecção do trato intestinal por parasitas. 

 

Orientações de enfermagem:  

 

• Beber água tratada ou fervida e lavar bem os alimentos e deixá-los de 

molho em água com hipoclorito 2,0% (duas gotas por litro) por 30 minutos e lavar 

novamente.  

• Comer carne bem cozida ou assada.  

• Manter as mãos limpas e as unhas curtas e lavar as mãos antes de 

preparar os alimentos, de todas as refeições e após cada evacuação.  

• Proteger os alimentos contra poeira, moscas e outros animais.  

• Manter os pés limpos e calçados.  

• Manter vasos sanitários e fossas sempre cobertos e higienizados.  

• Não usar água parada para banho ou brincar. 

 

Diarreia 

 

Situação caracterizada pela perda de água e eletrólitos e consequente 

aumento do volume e da frequência das evacuações e, na diminuição da 

consistência das fezes, apresenta, em algumas vezes, muco e sangue 

(disenteria). 

 

Plano A 

As ações deste plano visam evitar a desidratação no domicílio e são 

direcionadas após a avaliação dos seguintes aspectos:  
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1 – Observe – estado geral: bem e em alerta; olhos: normais; lágrimas: 

presentes; sede: bebe normal, sem sede  

2 – Exame físico/explore – sinal de prega: desaparece rapidamente; 

pulso: normal; enchimento capilar: cheio  

3 – Decida –se não tem sinais de desidratação, trate com o plano A 

 

Tratamento do Plano A 

Orientar pais ou responsáveis a:  

1 – Dar mais líquido do que o habitual em casa, para prevenir a 

desidratação. A criança deve tomar líquidos caseiros (água de arroz, soro 

caseiro, chá, sucos e sopas) ou Sais de Reidratação Oral (SRO) após cada 

evacuação diarreica.  

2 – Manter a alimentação habitual para prevenir a desnutrição. Continuar 

o aleitamento materno. Se a criança não mamar na mãe, continuar com o leite 

habitual. Manter a dieta normal para as crianças maiores de 4 meses que comem 

alimentos sólidos.  

3 – Levar ao serviço de saúde, se a criança não melhorar em dois dias ou 

se apresentar qualquer um dos sinais abaixo:  

Sinais de perigo  

–Piora da diarreia  

–Recusa de alimentos  

– Vômitos repetidos  

– Febre  

– Muita sede  

– Sangue nas fezes 
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Idade Quantidade de SRO após 

evacuação diarreica 

Quantidade de SRO para 

levar para o domicílio 

Menores de 1 ano 50 a 100 ml 1 envelope por dia 

1 a 10 anos 100 a 200 ml 2 envelopes por dia 

Maiores de 10 anos Tudo que quiser 4 envelopes por dia 

Fonte: Manejo da diarreia, Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

Plano B 

As ações deste plano visam prevenir, por via oral, a desidratação e são 

direcionadas após a avaliação dos seguintes aspectos:  

1 – Observe – estado geral: irritado, intranquilo; olhos: fundos; lágrimas: 

ausentes; sede: sedento, bebe rápido e avidamente;  

2 – Exame físico/explore – sinal de prega: desaparece lentamente; pulso: 

rápido, débil; enchimento capilar: prejudicado;  

3 – Decida – se apresentar dois ou mais sinais supracitados, tem 

desidratação; tratar com Plano B. 

 

Tratamento do Plano B 

Sempre que possível, pesar a criança e seguir os seguintes passos:  

 

1 – Administrar Sais de Reidratação Oral (SRO). A quantidade de solução 

ingerida dependerá da sede da criança. O SRO deverá ser dado continuamente, 

até que desapareçam os sinais de desidratação. A orientação inicial é que a 

criança deverá receber de 50 a 100 ml/kg, no período de 4 a 6 horas.  

2 – Observar o paciente continuamente, durante a reidratação, e ajudar a 

família a dar o soro oral.  

3 – Durante a reidratação, reavaliar o paciente. Usar os sinais 

supracitados para avaliação do estado de hidratação da criança. Se não 
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apresentar sinais de desidratação, retorne ao Plano A. Caso continue 

desidratada, repetir o Plano B por mais 2 horas e reavaliar. Se a criança evoluir 

para desidratação com choque, passar para o Plano C (a seguir).  

4 – Aproveitar a permanência do responsável no serviço de saúde para 

ensinar a: reconhecer os sinais de desidratação; preparar e administrar o SRO; 

praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar.  

5 – As crianças que estiverem em estado de desidratação deverão 

permanecer na Unidade de Saúde até a reidratação completa. 

 

Plano C 

As ações deste plano visam prevenir a desidratação grave e são 

direcionadas após a avaliação dos seguintes aspectos:  

1 – Observe – estado geral: comatoso, hipotônico; olhos: muito fundos e 

secos; lágrimas: ausentes; sede: bebe mal ou não é capaz de beber;  

2 – Exame físico/explore – sinal de prega: desaparece muito lentamente 

(> 2 segundos); pulso: muito débil, ausente; enchimento capilar: muito 

prejudicado;  

3 – Decida – Se apresentar dois ou mais sinais supracitados, incluindo um 

sinal, tem desidratação grave; tratar com Plano C. 

 

Tratamento do Plano C 

Pesar a criança e referenciar para uma unidade de suporte mais avançada 

para iniciar terapia intravenosa e ser monitorizada.  

 

• Tratamento para crianças menores de 5 anos 
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FASE RÁPIDA 

Solução (1:1) Volume total Tempo de infusão 

½ soro glicosado 5%  

½ soro fisiológico 0,9% 

100 ml/kg 2 horas 

Fonte: Manejo da diarreia, Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

Após infusão, avaliar a criança e, assim que ela puder beber, iniciar o 

SRO, mantendo hidratação por via venosa. 

 

FASE DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO 

Volume para manutenção (SG 5%)4 : 1(SF 0,9%) => 100ml/kg em 

24h 

                    +  

Volume para reposição (SG 5%) 4 : 1 (SF 0,9%) =>100 ml/kg / 24 

horas 

                    +  

KCl a 10% 2ml / 100 ml 

Fonte: Manejo da diarreia, Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

• Tratamento para maiores de 5 anos 

 

FASE RÁPIDA 

Solução (1:1) Volume total Tempo de infusão 

SF 0,9% 30 ml/kg 30 minutos 

Ringer Lactato ou solução 

poli eletrolítica 

70 ml/kg 2 horas e 30 minutos 

Fonte: Manejo da diarreia, Ministério da Saúde, Brasil, 2011 

 

Manter a avaliação da criança continuamente. Se não estiver melhorando, 

aumentar a velocidade da infusão.  
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Fase de manutenção 

Após a fase rápida do quadro acima, quando a criança puder, oferecer 

(geralmente em 2-3 horas) o soro oral, mantendo a hidratação por via 

endovenosa com 20 ml/kg/dia. Manter a criança em observação durante pelo 

menos 6 horas. E retirar a via endovenosa somente quando o paciente puder 

ingerir SRO suficiente para manter-se hidratado. A quantidade de SRO 

necessária varia de um paciente para outro, dependendo do volume de 

evacuações.  

Lembrar aos pais ou responsáveis que a quantidade de SRO a ser 

ingerida é maior nas primeiras 24 horas do tratamento, principalmente para 

aquelas crianças desidratadas graves. Como orientação, considerar a 

quantidade média de SRO necessária para esses pacientes: entre 250-500 ml 

(SRO/kg de peso/24 horas). ATENÇÃO! Caso exista sangue nas fezes 

(disenteria), fazer uma anamnese e exame físico cuidadosos para investigar 

parasitoses, verminoses ou até infecções bacterianas e encaminhar para 

consulta médica. A prescrição de antibióticos e anti-heméticos deve ser 

cuidadosa e sob responsabilidade médica.  

 

 

Cólica do recém-nascido 

 

A cólica infantil usualmente afeta crianças nas primeiras semanas de vida 

e regride por si mesmo, antes do 6º mês de vida. Traduz em choro excessivo, 

em tom alto e gritante, ataques de irritabilidade e angústia, rubor facial, flexão 

das pernas, arqueamento das costas, punhos cerrados, eliminação de flatus, 

abdome rígido e dificuldade para se acalmar. Geralmente o choro tem duração 

de 3 horas, por pelo menos 3 vezes na semana, durante pelo menos 3 semanas 

nos primeiros 3 ou 4 meses de vida. 
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Monilíase oral 

 

É causada pelo fungo CandidaAlbicans, naturalmente presente na boca. 

Seu aumento leva ao desenvolvimento da candidíase oral, que se caracteriza 

pelo aparecimento de placas brancas com aspecto de queijo, exudativas, 

cremosas, sobre a língua, a mucosa oral, o palato e outras superfícies da 

cavidade oral.  

A candidíase oral acomete adultos e crianças e também pode ser 

conhecida por “sapinhos”. Como consequência, podem surgir a esofagite e 

suas complicações, como a disfagia, dificuldades com a alimentação do bebê e 

da criança e odinofagia. O tratamento recomendado é 1,0 ml de Nistatina 

Suspensão Oral 100.000UL/ ML. O uso é diário, sendo aplicado 4 vezes ao dia, 

na mucosa oral por sete dias. Deve-se realizar antes a higiene oral com água 

bicarbonatada, aguardar 10 minutos e, então, aplicar a solução de nistatina, 

metade em cada região da mucosa oral. Desaparecendo os sintomas, manter 

esquema por mais 2 dias. 

 

Orientações de enfermagem 

 

• Limpar as lesões superficiais com solução bicarbonatada: 1 xícara de 

chá com água (fervida e já fria) e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Essa 

higiene oral deve ser feita antes da mamada, assim como do seio materno, antes 

e após cada oferta ao bebê.  

• Remover, quando possível, bicos de mamadeiras, chupetas, 

mordedores e outros. Caso não seja possível, suspendê-los ou lavá-los com 

água e sabão e ferver por 15 minutos.  

• Evitar beijar a criança próximo aos lábios.  

• Lavar sempre as mãos antes e após contato com a criança, antes e após 

higienizar as mamas.  
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• Agendar retorno após 2 dias. 

 

Coto umbilical 

 

É a parte do cordão umbilical que fica anexa ao abdome, após o 

clampeamento e corte do mesmo. Inicialmente apresenta-se gelatinoso e seco, 

progressivamente, mumificando perto do 3º ou 4º dia de vida e costuma 

desprender-se do corpo em torno do 6º ao 15º dia. É importante pesquisar a 

presença de secreções na base do coto umbilical ou de eritema da pele ao redor 

da implantação umbilical. 

 

Orientações de enfermagem:  

• Realizar higiene diária com água e sabão, enxaguar e secar bem.  

• Aplicar álcool 70% com cotonete ou gaze limpa após cada troca de fralda 

e após o banho, no mínimo 3 vezes ao dia.  

• Procurar atendimento mediante sinais de infecção (secreção purulenta, 

odor fétido, vermelhidão na pele ao redor do umbigo).  

• Não cobrir o coto umbilical com faixas.  

• Não utilizar outros produtos como: pomadas, talcos, moedas etc. 

 

Tosse 

 

As crianças comumente apresentam episódios de tosse no decorrer de 

seu crescimento e desenvolvimento. A tosse isolada é inespecífica e as 

possíveis causas da mesma, na maioria das vezes, são diferentes em crianças. 

Ela é um reflexo fisiológico importante, ajuda a expulsar secreções e partículas 
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aspiradas pelas vias aéreas. Apesar do amplo diagnóstico diferencial para tosse 

em crianças, são imprescindíveis a identificação da causa e o tratamento 

adequado.  

 

A tosse aguda geralmente tem um curso menor de duração, em torno de 

3 semanas, enquanto que a tosse crônica pode variar em um intervalo de 3 a 12 

semanas. Grande parte das crianças que apresenta tosse aguda é decorrente 

de algum resfriado ou infecção viral, logo costuma ser mais autolimitada. 

Várias crianças saudáveis tossem diariamente e por várias vezes durante 

o ano. A criança com infecção viral aguda pode apresentar coriza e espirros, e 

estudos mostram que a maioria delas em idade pré-escolar continuam tossindo, 

mesmo após resolução do quadro. Entretanto, a tosse aguda, também, pode 

estar ligada à infecção das vias aéreas inferiores, bem como alergias ou 

aspiração de um corpo estranho. E, quando mais raro, pode ser o sintoma de 

uma patogênese mais grave como fibrose cística ou imunodeficiência primária. 

Assim, devem-se realizar uma anamnese (ver quadro abaixo) e exame 

físico completo e detalhado para se ter um diagnóstico real da situação da 

criança.  

A criança deve ser encaminhada com urgência para avaliação pediátrica 

em casos de sinais de alarme (batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, 

cianose de extremidade e/ou central, baixa saturação de oxigênio, taquidispneia, 

estertor ou estridor respiratório, queda do estado geral). 

 

 

Aspectos importantes na anamnese da criança 

Natureza da tosse: Intensidade/gravidade, tempo de duração, variabilidade diurna, produção 

de escarro, sibilo associado, ocorrência durante o sono, sinal de hemoptise 

Idade de início 

Relação com alimentação/deglutição (chance de aspiração?) 

Contato com tuberculose ou HIV 
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Sintomas crônicos de nariz e ouvido 

Fatores de alívio (bronco dilatadores ou antibióticos) 

Exposição a alérgenos (fumaça de cigarro, produto químico) 

Imunização 

História familiar de distúrbios respiratórios crônicos (asma) 

Crescimento e desenvolvimento gera 

Fonte: Adaptado de Shields MD et al. Guidelines: recommendations for the assessment and management 

of cough in children. Thorax 2008. 

 

O tratamento, nesses casos de tosse aguda, é voltado, apenas, para os 

sintomas. Antipiréticos para febre (conforme necessário), ingestão de líquidos, 

vestir as crianças adequadas ao clima (elas são mais sensíveis às variações 

térmicas), evitar lugares com aglomeração de pessoas, evitar contato com 

poluentes e produtos químicos. Os antibióticos devem ficar restritos aos sinais 

de pneumonia, e os broncodilatadores não são eficazes para tosse aguda em 

crianças sem asma. Assim, o uso de ambos deve conter indicações e 

prescrições médicas.  

 

A tosse crônica em crianças, muitas vezes, gera preocupações nos pais 

e pode também perturbar o sono da família, bem como prejudicar o rendimento 

escolar da criança durante o dia, a realização de exercícios e até mesmo o lazer. 

Para alguns profissionais, é mais complexo avaliar crianças com tosse crônica, 

pois pode haver um diagnóstico incorreto (como asma, por exemplo) e, por isso, 

tratamento incoerente. O tratamento adequado da tosse crônica em crianças 

depende de um diagnóstico correto e tratamento coerente. Alguns tratamentos 

usados para tosse crônica em adultos não são favoráveis em crianças porque 

as principais causas de tosse crônica em adultos (tosse variante de asma, refluxo 

gastresofágico e gotejamento pós-nasal) raramente são relevantes em crianças. 

Por isso, deve-se ter o cuidado, ao avaliar uma criança com tosse, com o manejo 

correto, sempre alertando para sinais de alerta e histórico da criança. 
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Febre em crianças 

 

Orientações de Enfermagem:  

• Indicar o uso de antitérmico (paracetamol ou dipirona), ver quadro 

abaixo.  

• Orientar o risco de administração de antitérmicos em intervalos menor 

de 6 horas.  

• Orientar o uso de vestimentas leves. 

• Orientar retorno imediato a qualquer sinal de perigo ou piora do quadro, 

conforme fluxograma acima;  

• Orientar retorno em dois dias, se persistir a febre. 

 

Idade ou peso Paracetamol gts 200mg/ml Dipirona gts 500mg/ml 

1 gt/ kg/ dose 1 gt/ 2 kg/ dose 

2 a 11 meses (6 a 9 kg) 6 a 9 3 a 5 

1 a 2 anos (10 a 14 kg)  10 a 14 5 a 7 

3 a 4 anos (15 a 19 kg) 15 a 19 8 a 9 

Fonte: Protocolo Coren RJ,2012 (Adaptado). 

 

Dor de ouvido 

A dor de ouvido é o sintoma mais frequente de otite média. A otite média 

aguda é uma infecção aguda localizada no ouvido médio com início rápido de 

sinais e sintomas. A otite média recorrente é definida quando ocorre por três 

vezes, em um intervalo de seis meses ou, quando ocorrem quatro eventos, em 

um período de doze meses.  

A otite média tem como fatores de risco: infecção viral ou bacteriana; 

refluxo gastresofágico; estação do ano; imaturidade e deficiência imunológica; 

idade, predisposição familiar, amamentação, sexo e raça; ambiente de creche 
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(especialmente se for superlotado) e fumantes passivos; disfunção da tuba 

auditiva, fenda palatina e fenda palatina submucosa que fazem parte dos fatores 

anatômicos; hipertrofia e infecções das adenoides.  

A ocorrência de otite média aguda antes dos seis meses de vida oferece 

maior risco de evoluir para otite média recorrente e secretora. O período de maior 

probabilidade de surgir o primeiro episódio de otite média aguda é entre 6 meses 

a 17 meses de vida. Há evidências de que a amamentação diminui os riscos de 

otite média aguda em virtude de certos mecanismos protetores.  

 

As bactérias mais frequentes na otite média aguda são: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophillusinfluenzae e a Moraxellacatarrhalis.  

O diagnóstico deve estar associado à história (exposição à fumaça de 

cigarro, posição durante mamada, frequência à creche, início dos sintomas, 

outros tratamentos instituídos e sua adesão) e ao exame físico (inspeção da 

cabeça e do pescoço com atenção à fenda palatina e palatina submucosa, 

desvio de septo e Síndrome de Down). 

 

Diagnóstico Diferencial 

 

Otite Média Aguda 

Apresenta dor e febre (febre > 39,5°C se acompanhada de bacteremia), irritabilidade, 

cefaleia, vômitos, anorexia e diarreia. A membrana timpânica visualizada por otoscopia 

apresenta aumento da vascularização, abaulada, opaca, hiperemiada e com otorreia 

purulenta. Torna-se difícil a visualização de perfuração de membrana timpânica em 

detrimento do edema e secreção. 

 

Otite Média Secretora 

É silenciosa e assintomática, acompanhada de sensação de orelha entupida e 

diminuição da audição. A membrana timpânica visualizada por otoscopia apresenta-se 
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retraída e não há sinais de inflamação. Para avaliação auditiva na otite média secretora 

são realizados exames audiométricos e impedanciometria. Essa otite pode provocar 

alterações no desenvolvimento cognitivo e na linguagem, dependendo da idade. 

 

Tratamento  

• Otite Média Aguda: em crianças maiores de dois anos, em casos não 

complicados, recomenda-se a averiguação clínica sem introdução de 

antibioticoterapia, com ressalvas para que a criança seja monitorada no período 

de 48-72horas, ocorrendo sintomas.  

A Amoxicilina é o fármaco de escolha. Ocorrendo falha terapêutica e 

objetivando atuar sob H. influenza e M. Catarralis resistentes administra-se 

Amoxicilina-Clavulato.  

O Ceftriaxone é utilizado em situações em que não houve êxito na 

cobertura com a Amoxicilina-Clavulato, persistência nos vômitos ou outras 

causas que inviabilizem a administração oral. 

 

Complicações da otite média aguda: mastoidite (tumefação atrás da orelha 

dolorosa ao toque); otite média crônica (otorreia persistente por mais de quatro 

semanas) e efusão persistente (apresentação de coleção serosa por até três 

semanas). 

 

• Otite Média Recorrente: a análise de aumento de casos de recorrências 

deve ser avaliada, assim como a dificuldade de tratamento exitoso para a 

infecção do ouvido médio. 

 

Orientações de enfermagem 

• Inspecionar hipertermia e medicar (temperatura > ou = 37,5°C).  
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• Orientar a secagem do pavilhão auditivo com algodão ou gaze, conforme 

necessidade e realizar a substituição desses até quando o pavilhão auditivo 

estiver seco.  

• Recomendar o uso de compressa morna e alertar quanto aos cuidados 

com queimaduras. 

 

 

 

 

Triagens Neonatais 

 

Teste do Pezinho 

 

A coleta de sangue para o teste do pezinho deve ser realizada 

preferencialmente após 48 horas de vida e até o 5º dia de vida do bebê. As 

amostras são colhidas nas maternidades e unidades básicas de saúde.  

O Brasil encontra-se habilitado por fases de implantação deste programa 

(Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV) e a meta do Governo Federal é que todos os 

estados habilitem-se na fase IV que corresponde à nova proposta.  

 

Quadro 21. Doenças pesquisadas pelo Programa de Triagem Neonatal  

Fenilcetonúria Definição: doença genética caracterizada por 

um erro do metabolismo (geralmente na enzima 

fenilalanina hidroxilase) responsável por 

processar o aminoácido fenilalanina resultando 

no acúmulo deste aminoácido no sangue. 
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Consequências: atraso global do 

desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência 

mental, comportamento agitado ou padrão 

autista, convulsões e odor característico na 

urina. 

Tratamento: restringe-se a uma dieta com baixo 

teor de fenilalanina para promover o 

crescimento e desenvolvimento adequados. A 

dieta é personalizada e calculada segundo a 

idade, peso e grau de deficiência enzimática. 

Há também a prescrição de leite especial. 

Hipotireoidismo congênito Definição: deficiência de hormônios 

tireoidianos. 

Consequências: descompensação de todos os 

outros processos metabólicos incluindo o 

crescimento e desenvolvimento mentais. A 

partir de 4 semanas de vida, essa deficiência 

pode causar lesões neurológicas. 

Tratamento: Reposição hormonal com 

levotiroxina. 

 

Anemia falciforme e outras 

hemoglobinopatias 

Definição: hemoglobinopatias decorrentes do 

defeito estrutural na cadeia Beta da hemoglobina, 

acarretando alteração físicoquímica na molécula 

de hemoglobina e no formato das hemácias 

(formato de foice) e falta de oxigênio. 

Consequências: os glóbulos vermelhos tomam a 

forma de meia lua ou foice. A membrana dessas 

células é alterada, rompe-se facilmente, 

causando a anemia hemolítica (palidez, icterícia) 

e, também, tem maior predisposição de aderirem 

aos vasos sanguíneos, causando obstrução. 

Manifestações clínicas: Crise de dor mais 

frequente nos ossos e nas articulações, 

geralmente relacionada a mudanças climáticas, 

infecções ou desidratação; Icterícia devido à 
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ruptura do glóbulo vermelho e surgimento de um 

pigmento amarelo no sangue que é a bilirrubina; 

Síndrome mão-pé inchaço e dor local; Infecções: 

as crianças são mais susceptíveis e, por isso, 

devem receber vacinas especiais e, ao primeiro 

sinal de febre, é imprescindível buscar 

atendimento qualificado; Sequestro esplênico de 

sangue no baço (mais frequente em crianças 

menores de 5 anos) com aumento de volume do 

baço e palidez repentina; Úlcera de perna que se 

manifesta a partir da adolescência. 

Tratamento: é realizado com o fármaco 

Hidroxiureia e uso concomitante do ácido fólico, 

uma vez que a hidroxiureia produz macrocitose.  

Medidas gerais da doença falciforme: educação 

dos familiares e do paciente sobre os principais 

aspectos da doença; orientação sobre nutrição, 

hidratação, uso de roupas adequadas à 

temperatura, exercícios; orientação sobre a 

importância do acompanhamento regular, 

imunização adequada, manutenção da profilaxia 

e realização do esquema vacinal; ensinar a 

palpar o baço e medir a temperatura; 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento; suplementação com ácido 

fólico; realização de exames periódicos; 

aconselhamento genético e detecção de outros 

portadores na família. 

 

Fibrose cística ou mucoviscidose Definição: doença hereditária autossômica e 

recessiva, mais frequente na população 

branca, manifesta-se em ambos os sexos. 

Causa alteração no transporte de íons das 

membranas das células, afetando o muco e as 

glândulas sudoríparas. 
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Consequências: compromete o funcionamento 

de praticamente todos os órgãos e sistemas, 

mas afeta principalmente os aparelhos 

respiratório e gastrointestinal.  

Nas glândulas sudoríparas, causa a deficiência 

de reabsorção de cloro que resulta em suor 

hipertônico. Por isso, as alterações 

características da doença são suor com 

concentração de cloreto de sódio acima dos 

níveis normais (suor salgado), secreções 

viscosas e espessas, além de maior 

suscetibilidade a infecções de repetição nas 

vias aéreas e de colonização crônica por 

algumas bactérias, especialmente 

Pseudomonas aeruginosa.  

O muco alterado favorece o bloqueio dos 

ductos pancreáticos, impedindo que as 

enzimas cheguem ao intestino auxiliando a 

absorção das gorduras e proteínas, o que leva 

o indivíduo à desnutrição, deficiência de 

vitaminas A, D, E, K, produção de fezes 

volumosas, gases intestinais, abdome globoso, 

dor e desconforto. Os recém-nascidos podem 

apresentar uma obstrução no intestino, 

chamada ileomeconial, que impede a criança 

de evacuar. Devido a essas características, a 

Fibrose Cística é conhecida, também, como 

mucoviscidose ou doença do beijo salgado. 

Tratamento: dieta hipercalórica e hiperproteica; 

atentar a reposição de eletrólitos (sódio), a 

reidratação adequada, sobretudo nos dias mais 

quentes; suplementação enzimática; reposição 

das vitaminas lipossolúveis A, D, E, K; 

inalações diárias com soro fisiológico, 

broncodilatadores ou mucolíticos; fisioterapia 

respiratória para facilitar a higiene dos pulmões 
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e evitar infecções; antibióticos nos casos mais 

graves 

 

Hiperplasia Adrenal Congênita ou 

Síndrome Adrenogenital (HAC) 

Definição: erro inato do metabolismo do cortisol e 

em mais de 90% dos casos causada pela 

deficiência da enzima 21-hidroxilase (D21-OH). 

Consequências: síndromes clínicas da HAC  

- Forma clássica perdedora de sal: corresponde a 

forma mais comum da HAC clássica. Há casos 

em que ocorre a virilização da genitália externa 

dos recém-nascidos do sexo feminino (aumento 

do clitóris, fusão labial e formação de seio 

urogenital), devido ao excesso de andrógenos 

durante a vida intrauterina. Nos casos dos recém-

nascidos do sexo masculino e nos do sexo 

feminino, nos quais a virilização da genitália 

externa não foi identificada, como existe a 

deficiência mineralocorticoide, ocorrerá nos 

primeiros dias de vida a crise adrenal: depleção 

de volume, desidratação, hipotensão, 

hiponatremia e hipercalemia.  

- Forma clássica não perdedora de sal (virilizante 

simples): nesse caso há virilização da genitália 

externa do recém-nascido do sexo feminino. Os 

recém-nascidos do sexo masculino são 

identificados mais tarde, visto não ocorrer para 

essa situação a deficiência mineralocorticoide 

com repercussão clínica, sendo assim, esses 

recém-nascidos (do sexo masculino) apresentam 

sinais de hiperandrogenismo: velocidade de 

crescimento aumentada, maturação óssea 

acelerada ou pubarca precoce.  

- Forma não clássica (de início tardio): em geral 

as pessoas acometidas pela forma não clássica 

são assintomáticas, ou quando há 

manifestações, estas são tardias (na infância ou 
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adolescência). Em virtude da deficiência 

enzimática no sexo feminino, há o 

hiperandrogenismo e a apresentação clínica 

pode ser: aumento do clitóris, pubarca precoce, 

ciclos menstruais irregulares e hirsutismo. O 

quadro costuma ser assintomático nos recém-

nascidos do sexo masculino. 

Tratamento da forma clássica: usualmente, 

administra-se glicocorticoide (Prednisolona via 

oral) e, na adolescência, dá- se preferência à 

Dexametasona.  

Tratamento da forma clássica perdedora de sal: 

reposição mineralocorticoide (Fludrocortisona) 

em doses assistidas e provável suplementação 

com Cloreto de Sódio.  

Tratamento da forma não clássica: para o sexo 

feminino, usam-se os corticoides, 

anticoncepcionais hormonais e antiandrogênicos, 

de forma associada ou isoladamente. 

 

Deficiência da Biotinidase Definição: falha total ou parcial da enzima 

biotinidase, que é extremamente importante na 

cadeia de reações químicas envolvidas na 

utilização e reutilização da biotina no organismo. 

Consequências: a ausência de tratamento 

acarreta ataxia, hipotonia, perda auditiva 

sensorial, deficiência intelectual, problemas 

respiratórios, convulsões e atrofia ótica. 

Tratamento: reposição da vitamina biotina o mais 

precoce possível reduz as chances de 

manifestação dos sintomas da doença e 

assegura uma vida normal ao recém-nascido. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. CoordenaçãoGeral de Atenção Especializada. 

Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Assistência à Saúde, Coordenação-Geral de Atenção Especializada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
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Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha) 

A triagem auditiva neonatal é realizada por meio do exame de Emissão 

Evocada Otoacústica. É um exame simples, rápido e indolor. Coloca-se um 

pequeno fone na parte externa do ouvido do bebê que permite a produção de 

um estímulo sonoro e a captação do seu retorno (eco), sendo registrado no 

computador se as partes internas da orelha (cóclea) estão funcionando. O 

resultado do exame é emitido na forma de um gráfico. É indicado nos primeiros 

dias de vida (24-48horas) e, no máximo, no primeiro mês de vida. 

 

Fatores de risco para a surdez 

- Histórico familiar  

- Infecção intrauterina (causas: rubéola, citomegalovírus, sífilis, herpes genital ou 

toxoplasmose)  

- Peso inferior a 1500g ao nascer  

- Internação em unidade de terapia intensiva por mais de 5 dias ou que independente 

do tempo de internação, se submeteram a condições como: ventilação mecânica, uso 

de drogas Oto tóxicas como antibióticos aminoglicosídeos - Meningite bacteriana  

- Hiperbilirrubinemia 

- Anomalias crânio-faciais (deformações que afetam a orelha e o osso temporal).  

- Apgar menor que 4 no primeiro minuto de vida e menor que 6 no quinto minuto de 

vida  

- Tratamento quimioterápico  

- Traumatismo craniano  

- Certas síndromes genéticas (Waardenburg, Alport, Pendred, entre outras) 

 

 

Triagem Visual Neonatal- teste do reflexo vermelho ou teste do 

olhinho 
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A Triagem Visual Neonatal foi instituída pela Portaria nº 793, de 24 de abril 

de 2012, que contempla ações de prevenção e de identificação precoce de 

deficiência visual. É um teste rápido, fácil, indolor e não necessita de colírio. O 

exame é realizado com um oftalmoscópio para facilitar a inspeção ocular. Ao 

serem atingidos pelo foco de luzes nos olhos, refletirão tons de vermelho, laranja 

ou amarelo, na presença de retinas saudáveis. Em caso de alteração, o reflexo 

de luz será esbranquiçado ou não será possível observá-lo.  

Ao exame, avalia-se estrabismo, diferenças de grau e patologias como 

glaucoma, catarata congênita, retinoblastoma, cegueira, traumas de parto e 

algumas infecções. No caso de prematuros, a avaliação deve ser por mais tempo 

e sob outros métodos para detectar a retinopatia da prematuridade. 

 

Teste de Oximetria de Pulso - Teste do Coraçãozinho 

O teste do Coraçãozinho é recomendado antes da alta hospitalar ou até 

a primeira semana de vida. Consiste em um exame não invasivo, simples, indolor 

e rápido realizado com um aparelho chamado oxímetro. Tem o objetivo de 

identificar manifestação de cardiopatias congênitas.  

Para avaliação, encosta-se o sensor do aparelho, na mão direita e em um 

dos pés do recém-nascido, para efetuar a medida de oxigenação do sangue. O 

resultado normal indica nível de oxigenação maior ou igual a 95% nas duas 

extremidades e diferença menor que 3% entre as medidas do membro superior 

direito e do membro inferior. Se o resultado for menor que 95% ou houver uma 

diferença maior ou igual a 3% entre as extremidades, o teste deve ser repetido 

após 1 hora. Persistindo o resultado alterado, a criança deverá ser submetida a 

uma ecocardiografia dentro das 24 horas seguintes e receber acompanhamento 

cardiológico. 

 



 

 

P
ág

in
a2

3
5

 

III. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde do Adolescente 

Adolescência é um fenômeno singular caracterizado por influências 

socioculturais que vão se concretizando por meio de reformulações constantes 

de caráter social e cultural, sexual e de gênero, ideológico e vocacional.Constitui 

o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos 

impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual, social e esforços 

do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da 

sociedade em que vive (MALAGUTTI, 2009). 

Essa fase se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina 

quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo 

progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu 

grupo social.  

A puberdade é um parâmetro universal, ocorre de maneira semelhante 

em todos os indivíduos e constitui uma parte da adolescência caracterizada, 

principalmente, pela aceleração e desaceleração do crescimento físico, 

mudança da composição corporal, eclosão hormonal, evolução da maturação 

sexual. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b).  

O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) que delimita a adolescência como o período entre 10 

e 19 anos, 11 meses e 29 dias de idade e juventude, como o situado entre 15 e 

24 anos. Adota ainda o termo “pessoas jovens” para se referir àquelas com idade 

entre 10 e 24 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).  

Instituído em 13 de julho de 1990 pela Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) que considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos 

de idade e sustenta uma doutrina da proteção integral, prioridade e política de 

atendimento à criança e ao adolescente. E ainda, reconhece-os como sujeitos 

sociais, portadores de direitos e garantias próprias, independentes de seus pais 

e/ou familiares e do próprio Estado.  

O ECA preconiza que o adolescente tem direito à saúde, independente de 

sua condição de vida, gênero, classe social, cor, raça ou religião, valorizando 

seu crescimento e desenvolvimento. Tais direitos estendem-se aos adolescentes 
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em conflito com a lei que cumprem medidas socioeducativas, privados de 

liberdade (ECA - Lei 8.069/90; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).  

No Brasil existem várias legislações com limites de idade diferentes para 

o exercício de direitos: eleitoral, civil, trânsito, penal. No âmbito dos serviços de 

saúde, diversas situações envolvendo adolescentes podem gerar dúvidas éticas, 

legais e receios para profissionais de saúde de se prestar atendimento sem um 

responsável legal por se tratar de adolescentes. 

 

Princípios e diretrizes do atendimento a adolescentes e jovens 

 

A história mostra que, até há pouco tempo, havia uma lacuna em relação 

à legislação, direitos e deveres dos adolescentes brasileiros. O mesmo acontecia 

na área da saúde, pois não havia profissionais destinados ao atendimento 

específico aos adolescentes. A população de jovens vem crescendo 

vertiginosamente no Brasil. A estimativa preliminar da população de 

adolescentes no Brasil, na faixa etária entre 10 e 19 anos é de 34.157.631, sendo 

17.284.281, do sexo masculino e 16.873.350, do sexo feminino, correspondendo 

a 18% da população brasileira (IBGE, 2011).  

O Ministério da Saúde, com intuito de dar uma maior visibilidade ao 

público adolescente e subsidiar os serviços de saúde na atenção integral à saúde 

dessa população, apresentou a Caderneta de Saúde do (a) adolescente que é 

um instrumento de apoio aos profissionais para o atendimento ao adolescente 

visando à autodescoberta e ao autocuidado com foco nos aspectos biológicos, 

sociais e comportamentais, sobretudo com o conhecimento do seu corpo e as 

mudanças inerentes dessa importante fase da vida. A caderneta de saúde 

contempla informações e espaço para registros dos dados pessoais, direitos e 

deveres, dicas de saúde, alimentação saudável, estatura, desenvolvimento 

puberal, saúde bucal, higiene corporal, imunização, direitos sexuais e 

reprodutivos e projeto de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  
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Instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, por parceira entre 

o Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, o Programa Saúde na Escola 

(PSE) vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do 

desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a participação em 

programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros. Essa iniciativa reconhece e acolhe as ações 

de integração entre saúde e educação já existentes e que têm impactado, 

positivamente, a qualidade de vida dos educandos, principalmente, o que se 

refere à Saúde Ocular, Saúde Sexual e Reprodutiva, Alimentação Saudável, 

Saúde Mental, Direitos Humanos e Cultura de Paz  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b).  

O acesso ao serviço de saúde é muito importante, mas, em se tratando 

de população adolescente e jovem, alguns aspectos devem ser considerados 

para melhor organização da atenção à saúde como suas necessidades e 

características específicas e o favorecimento do protagonismo juvenil. Os 

princípios da ética, privacidade, confidencialidade e sigilo são fundamentais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

 

São princípios fundamentais na atenção ao adolescente:  

 

• Ética – a relação profissional de saúde com os adolescentes e jovens 

deve ser pautada pelos princípios de respeito, autonomia e liberdade, prescritos 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos códigos de ética das 

diferentes categorias.  

• Privacidade – adolescentes e jovens podem ser atendidos sozinhos, 

caso desejem. • Confidencialidade e sigilo – adolescentes e jovens devem ter a 

garantia de que as informações obtidas no atendimento não serão repassadas 

aos seus pais e/ou responsáveis, bem como aos seus pares, sem a sua 

concordância explícita. No entanto, eles devem ser informados sobre as 
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situações que requerem quebra de sigilo, ou seja, sempre que houver risco de 

vida ou outros riscos relevantes tanto para o cliente quanto para terceiros, a 

exemplo de situações como abuso sexual, ideia de suicídio, informação de 

homicídios e outros. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a,b).  

O enfermeiro deve estar qualificado para o acolhimento e classificação de 

risco na atenção integral do adolescente, nas unidades de saúde, em todas as 

suas complexidades e especificidades.  

Nesse sentido, o grupo técnico composto por enfermeiras de instituições 

de saúde e educação superior organizou este protocolo de Atenção à Saúde do 

Adolescente destinado aos enfermeiros.  

Foram elencados neste protocolo temas correspondentes à saúde do 

adolescente que, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, 

viabilizarão o trabalho desses profissionais para um atendimento organizado e 

sistematizado podendo instrumentalizá-los no manejo com o adolescente.  

Foram trabalhados os seguintes temas: Crescimento e desenvolvimento; 

Nutrição; Sexualidade e saúde reprodutiva; Saúde bucal; Saúde mental; 

Atendimento a situações de violência e Atenção quanto ao uso de álcool e outras 

drogas. 

 

Crescimento e desenvolvimento 

 

O crescimento e desenvolvimento humano acontecem em três diferentes 

fases – lactância, infância propriamente dita e puberdade. Durante todas essas 

fases, ocorrem o crescimento e a maturação.  

(LOURENÇO, QUEIROZ, 2010). 

A puberdade, período curto de dois a quatro anos, compõe a 

adolescência, período entre a infância e a idade adulta e é responsável por 
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intensas modificações do corpo ora infantil para o corpo adulto. É nessa fase da 

vida que se inicia a capacidade reprodutiva e ocorrerá o fim do crescimento 

estatural.  

(COUTINHO, BARROS, 2001). 

O crescimento estatural está relacionado à maior secreção dos esteroides 

sexuais e do hormônio de crescimento (GH), que tem como principal fenômeno 

o aumento da estatura, influenciado diretamente pelas ações hormonais 

(glucagon, testosterona, dopamina, alfo-adrernérgicos, serotonina); fatores 

externos como a alimentação, atividade física e fatores psicossociais. Deve-se 

observar, também, a presença de ginecomastia puberal (aumento do tecido 

mamário no sexo masculino), podendo regredir de forma espontânea. 

A velocidade de crescimento varia para os sexos, sendo de 10-12 cm/ano 

para o sexo masculino e 8-10 cm/ano para o sexo feminino e, 2 a 3 kg/ano no 

peso. 

(SAITO, SILVA, 2001). 

As informações pertinentes ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento devem ser registradas na caderneta de saúde do/da 

adolescente que contempla também a Prancha de Tanner (TANNER, 

1962),definida pelo Ministério da Saúde, que permite, portanto, a identificação 

do estágio de maturação sexual e sua correlação com outros eventos da 

puberdade, assim como dados antropométricos (peso, altura e IMC). 

Na consulta de enfermagem, deve-se fazer a avaliação clínica clássica 

(anamnese e exame físico) considerando sempre a demanda e aspecto geral do 

adolescente e as alterações ou fatores de risco para distúrbios do crescimento e 

desenvolvimento, sejam eles ambientais, sociais, genéticos e físicos.  

(LOURENÇO, QUEIROZ, 2010). 

Na anamnese, o enfermeiro deve fazer perguntas variadas sobre 

menarca/espermarca, atividade sexual, uso de drogas, situação vacinal, dentre 

outras. Após o exame clínico, serão levantadas as hipóteses diagnósticas e se 

necessário, solicitar exames. Os exames são hemograma completo, EAS, 
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parasitológico de fezes O enfermeiro deve esclarecer sobre as condutas, fazer 

orientações gerais e realizar os encaminhamentos necessários para as diversas 

especialidades. 

Embora alterações no período da adolescência não sejam esperadas, 

podem ocorrer a identificação de alterações do crescimento e desenvolvimento 

do adolescente, e alterações gonadais, provocada por alterações hormonais, de 

alimentação, baixas condições socioeconômicas ou até mesmo a identificação 

de síndromes genéticas. 

 

(COUTINHO, BARROS, 2001). 

No atendimento ao adolescente, o enfermeiro deve exercer a 

sensibilidade de escuta, estar atento às queixas e dúvidas e proceder a consulta 

de forma segura. O enfermeiro deve registrar todos os dados referentes ao 

crescimento e desenvolvimento.  

 

 

Atendimento ao adolescente em situação de violência 

 

Um número expressivo de casos de violências por causas externas ocorre 

na faixa etária entre 5 a 19 anos. Mesmo nas situações não fatais, as lesões e 

traumas físicos, sexuais e emocionais deixam sequelas para toda a vida. Dentre 

as situações de violência contra adolescentes, as mais comuns são violências 

físicas, psicológicas, negligência, abuso sexual (com ou sem contato físico), 

violência intrafamiliar, violência doméstica, trabalho infantil e bullying.                             

 

(TOMAZINE, OLIVEIRA, VIEIRA, 2009). 

Quando em contato com um caso suspeito de violência contra 

adolescentes, o enfermeiro deve observar a história compatível com as lesões 
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existentes, relatos discordantes e saber identificar sinais comportamentais de 

quem está em situação de violência como: isolamento social, carência afetiva, 

baixa autoestima, regressão a comportamentos infantis, submissão, apatia, 

dificuldades e problemas escolares, tendência suicida, culpa e autoflagelação 

além do uso e abuso de substâncias como álcool e outras drogas. 

A identificação do abuso sexual pode ser realizada mediante o relato da 

vítima ou um dos responsáveis. É, é importante que seja constatada ou não a 

existência de lesões genitais ou anais que poderá resultar em Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e/ou gravidez. A violência sexual ocorre, na 

maioria das situações, dentro do próprio domicílio, por familiares próximos, 

principalmente, contra as meninas. 

No caso de negligência, os sinais que devem ser observados são, aspecto 

de má higiene; roupas não adequadas ao clima local, desnutrição, tratamentos 

médicos inadequados (não cumprimento do calendário vacinal, não atendimento 

de recomendações médicas, comparecimento irregular ao acompanhamento de 

patologias crônicas, internações frequentes), distúrbios de crescimento e 

desenvolvimento, frequência irregular à escola e escolaridade inadequada à 

idade.  

 (UNICEF, 2011). 

Na identificação de casos suspeitos e/ou confirmados de violência contra 

adolescentes, o enfermeiro deve acolher com escuta afetiva, atendimento 

humanizado integral, contínuo e singular, atuando com a equipe multidisciplinar 

e interinstitucional, realizando encaminhamento para exames de gravidez, 

prevenção e tratamento de DST/HIV/Aids e Hepatites e inseri-losna Rede de 

Atenção à Pessoa em Situação de Violência, integrada por: Conselho tutelar, 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de 

Referência Especializada de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), IML (Instituto de Medicina Legal), Delegacias, Juizado da infância 

e juventude, CEVAM (Centro de Valorização da Mulher), NASF (Núcleo de Apoio 

da Saúde da Família) e outros. Para que seja realizada a linha de cuidado, no 

sentido desse (a) adolescente ser acompanhado(a) na integralidade de acordo 

com a sua necessidade para que não venha ocorrer a vitimização e ele (a) possa 
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se sentir seguro(a). A Ficha de Notificação Compulsória de Violências deve ser 

preenchida e encaminhada ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Municipal. A 

Lei Nº 12845/13 dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento integral a 

pessoas em situação de violência sexual em todas as Unidades de Saúde. O 

enfermeiro deve registrar os dados, no modelo de protocolo do adolescente 

(OPAS)  

 

Álcool e outras drogas 

 

A utilização de drogas constitui um fenômeno historicamente antigo na 

evolução humana e representa um grave problema de saúde pública que resulta 

em várias consequências pessoais e sociais, trazendo transtornos a toda 

sociedade (YRBS, 2013). Em todo o mundo, cerca de 200 milhões de pessoas - 

quase 5% da população entre 15 e 64 anos usam drogas, pelo menos, uma vez 

por ano e 75% dos países enfrentam problemas com o consumo das drogas. 

(UNODOC, 2010). 

O consumo de drogas lícitas e ilícitas tem sido observado especialmente 

na fase da adolescência e juventude e considerado uma das principais causas 

desencadeadoras de situações de vulnerabilidades e que, aliado à problemática 

do tráfico, coloca o Brasil e outros países em situação de alerta, pois é 

considerada uma séria ameaça à estabilidade social. 

 

(GALDURÓZ, et al. 2004; UNODOC, 2010). 

No Brasil, o consumo de drogas entre adolescentes se inicia, geralmente, 

entre 9 e 14 anos. Em torno de 51,2% dos adolescentes, na faixa etária entre 10 

a 12, têm iniciado com bebidas alcoólicas; 11% usaram tabaco; 7,8%, solventes; 

2%, ansiolíticos e 1,8%, anfetaminas. 
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(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; STRAUCH, et al. 2009). 

A adolescência é uma fase em que o jovem vivencia descobertas 

significativas e afirma a personalidade e a individualidade. Nessa fase, o conceito 

de interação grupal é perceptível, e o adolescente busca pertencer a um grupo 

com o qual se identifica em que terá a capacidade de influenciar suas ações e 

fará com que adote atitudes as quais serão a prova de sua aceitação na “tribo”  

(MONTEIRO, et al. 2012).  

É nessa fase que os pais “perdem” seu poder de controle sobre os filhos, 

o grupo de amigos atinge importância social principal e os conflitos familiares 

atingem o pico, ficando o adolescente exposto a situações de vulnerabilidades. 

(AAP, 2001; FERREIRA, TORGAL, 2010). 

A necessidade de acompanhamento tanto por parte da família e equipe 

multiprofissional aos adolescentes usuários de drogas é de fundamental 

importância. O enfermeiro deve orientar os pais e/ou responsáveis para se 

atentar aos principais sinais de alerta, como mudanças de comportamento, 

isolamento, irritabilidade ou sinais de depressão, desleixo com a aparência, 

desorientação temporal e espacial, dissociações cognitivas e emocionais, 

desaparecimento de objetos e falta ou excesso de dinheiro. 

A equipe multidisciplinar deve trabalhar de maneira articulada com outros 

serviços de saúde para atender à demanda de usuários de álcool e de outras 

drogas.  

Dentre esses serviços destacam-se os CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que objetivam 

reintegrar o indivíduo à sociedade, reduzindo os danos e os riscos causados pelo 

uso das drogas. 

O profissional enfermeiro deve atuar, de maneira interdisciplinar e 

intersetorial, sensibilizando os adolescentes e orientando as famílias para as 

causas e consequências do problema, num entendimento biopsicossocial para 

prevenção, enfrentamento, assistência e encaminhamento dos casos. O 
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enfermeiro deve registrar os dados, no modelo de protocolo do adolescente 

(OPAS)  

 

Nutrição 

 

É na adolescência que são formados o perfil ou padrão dos hábitos 

alimentares que normalmente se propagam pela vida adulta e influenciam a 

saúde dos indivíduos e, quando inadequados, causam distúrbios ou transtornos  

(WILLET, 2008). 

Transtornos alimentares constituem, portanto, um conjunto de doenças 

capazes de afetar o desenvolvimento biológico, psicológico e social. Com o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes tipo 

2 e doenças cardiovasculares, podem elevar as taxas de morbimortalidade, 

afetando a qualidade e expectativa de vida  

 

(CORDAS, 2004; WHO, 2004; CIMADON, GEREMIA, PELLANDA, 2010; 

WILLET, 2008). 

Como principais transtornos destacam-se a obesidade, anorexia, bulimia 

nervosa e compulsão alimentar sem purgação e desnutrição.  

São encontrados outros transtornos como perda do apetite, hiperfagia de 

origem psicogênica e vômitos associados a distúrbios psicológicos, podendo 

influenciar sobremaneira nas mudanças de hábitos alimentares, como a 

substituição de alimentos tradicionais ricos em vitaminas e nutrientes por 

alimentos de baixo conteúdo nutricional e alto valor energético e, também, na 

busca em se enquadrar nos padrões de beleza atuais.(NUNES, 

VASCONCELOS, 2010; SALVATTI, 2011; São Paulo, 2006). 
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Considerando que, atualmente, a obesidade e o sobrepeso constituem um 

problema de saúde pública mundial que tem início marcante na fase da 

adolescência. 

A partir da “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: 

antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil”, 

observou-se que a curva de crescimento de adolescentes é inferior ao padrão 

internacional que há uma tendência significativa de redução das taxas de 

desnutrição em adolescentes e um aumento considerável do sobrepeso e da 

obesidade para ambos os sexos. Na região Centro-Oeste, a principal 

problemática foi o excesso de peso, atingindo aproximadamente 20% da 

população estudada, tendência, também, observada nas regiões Sudeste e Sul.  

É imprescindível a atenção especial dos profissionais da saúde e da 

enfermagem na identificação dos principais transtornos alimentares na fase da 

adolescência, reconhecendo-os como um grave problema de saúde pública. O 

enfermeiro tem função primordial no acompanhamento e diagnóstico de padrões 

alimentares desregulados e deve, em suas avaliações, sejam individuais, sejam 

familiares, observar esses comportamentos, fazer orientações, identificar 

distúrbios e solicitar acompanhamento da equipe multidisciplinar, como 

nutricionista e psicólogo, além de intervenções junto à família para reeducação 

alimentar. 

O monitoramento nutricional é realizado pelo cálculo direto do IMC/idade, 

por meio da fórmula: IMC=Peso (kg) ÷ altura2 (m). O enfermeiro deve registrar 

todos os dados referentes à situação nutricional, no modelo de protocolo do 

adolescente (OPAS). 

 

Saúde bucal 

 

Problemas bucais podem influenciar na saúde geral, causando dor, 

infecção, halitose, dificuldade em falar ou mastigar, ocasionando 
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constrangimentos interferindo nos estudos, no trabalho e na vida social dos 

adolescentes (BARROS, 2007).  

A manutenção da saúde bucal dos adolescentes tem grande importância 

nesse período, pois acontece a erupção da maioria dos elementos dentais 

permanentes, de maior risco à cárie e às doenças periodontais.  

Os lábios, bochechas, língua, glândulas salivares, dentes e gengiva fazem 

parte do órgão denominado boca. Além de ser importante para a alimentação, 

está associada fundamentalmente ao processo de socialização. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). 

Nessa fase, os adolescentes já devem ser responsáveis pelo seu 

autocuidado, embora seja tarefa também dos profissionais de saúde orientar 

quanto à promoção e manutenção da saúde bucal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

Enfatizando sobre a importância de se tornarem ativamente participantes 

nas decisões pertinentes aos cuidados de sua saúde, contribuindo para sua 

autonomia.  

Alguns comportamentos, também, podem influenciar na saúde bucal, 

como o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas as quais podem causar 

mauhálito, câncer bucal, manchas nos dentes ou doença periodontal. O hábito 

de usar piercing na boca, comum na adolescência, pode ocasionar complicações 

como infecções, edema da língua, sangramento incontrolável e dificuldade em 

mastigar, falar ou engolir (SCHNEID, 2007). 

A caderneta de saúde do adolescente contempla informações para 

promoção da saúde bucal, incluindo a escovação com pasta fluoretada, o uso do 

fio dental, a alimentação balanceada e nas horas certas e as consultas 

periódicas ao odontólogo, além do odontograma(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

 

Saúde mental 
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O Ministério da Saúde apresenta dados de que cerca de 10% a 20% da 

população de crianças e adolescentes sofrem de transtornos mentais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

 

Dentre os problemas mais prevalentes, destacam-se os de natureza 

comportamental (autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, espectro 

autista), transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de 

ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, 

esquizofrenia, anorexia, bulimia, transtornos pelo uso abusivo de álcool, tabaco 

e drogas ilícitas (FEITOSA et al, 2011; MENEZES, MELO, 2010). 

A Portaria GM/1.608 de 2004 estabelece as principais diretrizes que 

devem orientar os serviços de saúde mental ofertados a essas populações, 

dentre elas: o acolhimento humanizado e baseado na responsabilização pelo 

cuidado, devendo os serviços agenciar o cuidado, bem como estabelecer uma 

rede ampliada de atenção, escutando e comprometendo os responsáveis pelo 

adolescente a ser cuidado no processo de atenção. 

É princípio fundamental que toda e qualquer ação voltada para saúde 

mental de crianças e adolescentes esteja pautada na intersetoralidade como 

educação, saúde, ação social, cultura, esportes, cidadania, direitos humanos e 

justiça (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

A Política Nacional de Saúde Mental estabelece que o atendimento ao 

adolescente que sofre psiquicamente deve ser realizado preferencialmente nos 

dispositivos de atenção psicossocial, como o Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil (CAPSi). No entanto, muitas vezes o diagnóstico inicial do adolescente 

portador de um agravo mental será realizado na atenção básica, sendo que os 

profissionais desses serviços devem ser capazes de avaliar o adolescente de 

forma coerente. Quando encontradas alterações importantes, o profissional deve 

avaliar e discutir com a equipe de referência em Saúde Mental um plano 

terapêutico com a corresponsabilidade das instâncias sociais que envolvem 
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aquele cenário, e se necessário, a necessidade de um encaminhamento ao 

atendimento ambulatorial. 

Os profissionais devem avaliar o adolescente na integralidade. 

Adolescente: sintomas (qualidade, duração, etc.), fatores do desenvolvimento, 

alimentação, sono, atividades de lazer, escola, histórico clínico, desenvolvimento 

físico motor, visão, audição, cognitivo, linguagem, aspectos psicológicos. A 

família: histórico; dinâmica de funcionamento, qualidade das relações 

interpessoais, recursos pessoais no cuidado, situação socioeconômica, 

condições de moradia, organização para desempenhar as funções de cuidado, 

como compreende a escola e seu papel. O território (escola): manter contato 

com o professor e coordenador pedagógico para identificar como a escola 

compreende o adolescente e quais os recursos presentes ali para atender a ele. 

Fatores de risco: violência doméstica, tentativa de suicídio, 

instabilidade/escassez de vínculos afetivos significativos, histórico de abuso de 

substâncias psicoativas, história familiar (CUNHA, 2011). O enfermeiro ao 

realizar atendimento, deve registrar os dados. 

 

Sexualidade e saúde reprodutiva 

 

A sexualidade é um fenômeno intrínseco do desenvolvimento humano, 

constituí- da de elementos fisiológicos, históricos, culturais, religiosos, políticos 

e principalmente familiares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).  

Pode ser expressa pelo afeto, prazer, emoção, influenciando a vida de 

todos, é percebida desde o período fetal e se intensifica na puberdade, com o 

desenvolvimento gonadal, com a capacidade reprodutiva e com o prazer 

(HOFFMANN, ZAMPIERI, 2009). 

Sendo uma das dimensões mais importantes e de relevância para a 

conformação do indivíduo, a sexualidade não pode ser, apenas, confundida com 

o ato sexual e prazer, deve ser reconhecida como um fenômeno amplo, 

abrangente que se manifesta em todas as fases da vida humana  
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O adolescente busca prazer nas relações e o sexo é uma forma de 

expressão, bem-estar e talvez uma das primeiras manifestações de inserção no 

universo adulto. 

Na adolescência, a intensificação da sexualidade é esperada, e as várias 

condições de vulnerabilidade como o sexo desprotegido, associado ou não ao 

uso de drogas têm levado à contaminação por Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), especialmente, a Aids aliada a questão do início da 

atividade sexual precoce sem conhecimentos quanto à proteção/prevenção e 

contracepção, fenômeno ainda bastante comum, nessa fase da vida, que resulta 

numa gravidez precoce não planejada, pois, de acordo com Ministério da Saúde, 

19% dos partos ocorridos são de adolescentes.  

 

Estima-se que existam cinco milhões de adolescentes e jovens infectados 

pelo HIV no mundo representando, aproximadamente 15%, de todos os casos 

notificados (UNICEF, 2011), o que demonstra a tendência de juvenilização da 

epidemia, acomete pessoas de baixa renda e na faixa etária de 13 a 19 anos. 

Além do HIV/Aids, a Organização Mundial de Saúde estima que há mais de 340 

milhões de casos novos de DST curáveis entre indivíduos com 15 a 49 anos em 

todo o mundo. No Brasil, as DST estão entre as 5 mais frequentes causas de 

procura dos serviços de saúde(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Portanto, é relevante explorar a temática sexualidade com o público 

adolescente. Nesse sentido, o enfermeiro deve trabalhar a educação sexual de 

qualidade o mais cedo possível, em parceria com os profissionais da área da 

educação no PSE (Programa Saúde na Escola), sobretudo com a participação 

da família viabilizando o início da vida sexual de forma segura, saudável e 

prazerosa, assim, é fundamental que essas instituições adotem posturas 

acolhedoras e respeitosas no atendimento ao adolescente. 

O principal enfoque do profissional enfermeiro com o público adolescente 

é a prevenção e a orientação. Será durante a consulta de enfermagem que 

situações de vulnerabilidades que podem acometer a saúde sexual e reprodutiva 

e possibilitarão traçar um plano de cuidado conjuntamente. É importante que o 
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enfermeiro oriente os adolescentes na busca por informações e disponibilize os 

métodos de barreira como o preservativo masculino. 

Para o atendimento e manejo clínico sindrômico das DST, o enfermeiro 

deve se basear/consultar o manual de controle das DST (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000). 

 

Registrar os dados, no modelo de protocolo do adolescente (OPAS).  

 

Acolhimento 

1. Interrogar o acompanhante do adolescente se tem a caderneta do 

adolescente.  

2. Providenciar junto à SES a caderneta e preenchê-la.  

3. Preencher o prontuário ou formulário próprio da UBS com os dados 

pessoais e endereço do adolescente. 

 

Consulta do Enfermeiro. Ver Protocolo OPAS.  

 

Atuação do Enfermeiro em Educação Saúde no âmbito da atenção 

primária em Saúde e Programa Saúde na Escola  

 

1.Desenvolver junto à unidade e Agente Comunitário de Saúde a 

captação precoce da população de adolescente.  

2.Registrar as interpretações das informações obtidas do adolescente.  

3.Fazer a busca de fatores de eventuais deficiências encontradas no 

atendimento.  
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4.Garantir a manutenção das atividades de acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, possibilitando a correção de fatores capazes de 

comprometê-los.  

5.Organizar todas as informações contidas no formulário da Unidade 

Básicas de Saúde e protocolo OPAS para o referido acompanhamento do 

adolescente.  

6.Estabelecer um conteúdo padronizado para atividades relativas ao 

adolescente, junto à equipe multidisciplinar, assim, toda ação educativa deve 

persistir em objetivos, com conhecimentos sobre as condições de saúde do 

adolescente.  

 

Essas atividades são:  

• Atendimento ao adolescente quanto a crescimento e desenvolvimento  

• Situação de violência  

• Álcool e outras drogas  

• Nutrição  

• Saúde bucal  

• Saúde mental  

• Sexualidade e saúde reprodutiva 

 

 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 
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IV. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações de atenção à 

mulher são prioridades e se expressam por meio da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). As linhas de cuidado prioritárias da 

PNAISM são: atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada baseada 

em evidências científicas; saúde sexual e reprodutiva de mulheres e 

adolescentes (promoção, prevenção e tratamento das DST/Aids); atenção às 

mulheres e adolescentes em situação de violência sexual; redução da 

morbimortalidade por câncer de mama e colo uterino e atenção integrá-las 
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mulheres no climatério. As ações desenvolvidas por linha de cuidado têm como 

princípios a humanização, a defesa dos direitos humanos, o respeito à 

diversidade cultural, étnica e racial e às diferenças regionais, a promoção da 

equidade, o enfoque de gênero e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. 

O Ministério da Saúde (MS) também priorizou a construção de redes 

temáticas, com ênfase em algumas linhas de cuidado, sendo, na área de saúde 

da mulher, a Rede Cegonha para atenção materno-infantil e a Rede de Atenção 

Oncológica para prevenção e controle do câncer de mama e do colo do útero.  

A Rede Cegonha consiste em estratégia implantada em 2011, com a 

finalidade de reorganizar a rede assistencial para garantir acesso, acolhimento 

e resolutividade como foco no direito reprodutivo e na atenção qualificada e 

humanizada no pré-natal, parto e puerpério e à criança para nascimento seguro 

e atenção integral de 0 a 24 meses de vida. Além de objetivar a redução da 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.  

A Rede de Atenção Oncológica propõe a implementação de linha de 

cuidado para o câncer de mama por meio de ações de prevenção, detecção 

precoce e tratamento oportuno e, para o câncer de colo do útero, ações de 

prevenção, diagnóstico e tratamento das lesões precursoras. 

A atenção de enfermagem nos serviços da Atenção Primária à Saúde 

(APS) consiste na avaliação e no acompanhamento sistemático da saúde da 

mulher com enfoque nas linhas de cuidados prioritários e ações de promoção da 

saúde, redução de risco ou manutenção de baixo risco, rastreamento/detecção 

precoce, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças, considerando-se a 

individualidade, necessidades e direitos da mulher. 

A base legal que fundamenta a atuação do profissional enfermeiro está 

respaldada pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498/86, 

Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) nº 195/1997, nº 

223/1999, nº 317/2007 e nº 358/2009, Pareceres Cofen nº 040/95 e nº 15/97, e 

Portaria nº 1459/2011 que institui a Rede Cegonha (COREN-GO, 2012). Assim, 

pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco e puerpério em 

hospitais e na rede básica de saúde, conforme estabelecido pelo MS e conforme 
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garantido pela lei doexercício profissional, regulamentada pelo Decreto nº 

94.406/87. Caso ocorra alguma intercorrência durante a gestação, a mulher 

deverá ser encaminhada para a unidade de saúde de referência de risco. Além 

da competência técnica para atuar na atenção à saúde da mulher, o enfermeiro, 

deverá promover acolhimento humanizado com escuta qualificada. Ao exercer o 

papel educativo, esse profissional poderá contribuir para a produção de 

mudanças concretas e saudáveis nas atitudes da mulher, família e comunidade. 

 

Assistência ao pré-natal de baixo risco 

 

No contexto da atenção integral à saúde da mulher, a assistência pré-

natal de baixo risco objetiva assegurar o acompanhamento e a avaliação do 

impacto das ações sobre a saúde materna e perinatal, inclusive com enfoque 

psicossocial e educativo, para garantia do parto de um recém-nascido saudável 

(BRASIL, 2012).  

O acesso à assistência pré-natal é um indicador importante do 

prognóstico ao nascimento, sendo recomendadas consultas mensais até a 28ª 

semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo. Caso o parto 

não ocorra até a 41ªsemana, encaminhar a gestante para a avaliação do índice 

do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.  

A rede de serviços para a atenção obstétrica e neonatal deve dispor de 

mecanismos de referência e contrarreferência para garantir os 10 Passos para 

o Pré-Natal de Qualidade na Atenção Básica (AB) (Quadro 1): 

 

Quadro 1. Dez passos para o pré-natal de qualidade na Atenção Básica 

 

Passo 1 - Iniciar o pré-natal na APS até a 12ª semana de gestação (captação precoce). 
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Passo 2 – Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à 

atenção pré-natal. 

Passo 3 - Assegurar a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno do 

resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. 

Passo 4 - Promover a escuta ativa da gestante e de seus(suas) acompanhantes, 

considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente um 

cuidado biológico: "rodas de gestantes". 

Passo5 - Garantir o transporte público gratuito da gestante para atendimento pré- natal, 

quando necessário. 

Passo6 - É direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de consultas, exames e ter 

acesso a informações) antes, durante e depois da gestação: "pré-natal do(a) 

parceiro(a)". 

Passo7 - Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja 

necessário. 

Passo 8 - Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a 

elaboração do "Plano de Parto". 

Passo 9 - Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de 

saúde no qual irá dar à luz (vinculação). 

Passo 10 - As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no 

período gravídico-puerperal. 

Fonte: Atenção ao pré-natal de baixo risco. BRASIL, 2012. Adaptado 

 

Consulta pré-natal de enfermagem 

O acompanhamento pré-natal de baixo risco pelo enfermeiro na rede 

básica de saúde é respaldado pelo MS e a Lei do Exercício Profissional, 

regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87.  

 

Dentre as atribuições do enfermeiro nas equipes de AB (Quadro 2), são 

preconizadas a assistência humanizada à mulher desde o início de sua gravidez, 

a solicitação de exames complementares e testes rápidos e a prescrição de 
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medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e de 

rotina aprovada pela instituição de saúde. 

 

Quadro 2. Atribuições do enfermeiro nas equipes de Atenção Básica 

 

- Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, amamentação 

e vacinação.  

- Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da 

Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada 

consulta).  

- Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a 

presença do(a) médico(a).  

- Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de assistência pré-

natal.  

- Realizar testes rápidos.  

- Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso 

e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das DST, 

conforme protocolo da abordagem sindrômica).  

- Referenciar a gestante para atendimento odontológico e médico.  

- Referenciar a gestante para atendimento com psicólogos, nutricionista, assistente 

social de acordo com a necessidade (equipe multiprofissional).  

- Orientar e encaminhar a gestante para a vacinação contra tétano e hepatite B quando 

não estiver imunizada.  

- Identificar gestantes com sinal de alarme e/ou de alto risco e encaminhá-las para 

consulta médica. Caso haja dificuldade para agendar a consulta médica (ou demora 

significativa para esse atendimento), encaminhar diretamente ao serviço de referência.  

- Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do 

útero.  

- Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou atividades de 

sala de espera).  

- Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade;  
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- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das 

gestantes faltosas.  

- Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar 

o processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o 

planejamento familiar. 

Fonte: Atenção ao pré-natal de baixo risco. BRASIL, 2012. Adaptado 

 

Em todas as consultas de pré-natal é necessário realizar a avaliação de 

risco gestacional para identificar os fatores que permitem o acompanhamento 

pela equipe de atenção básica (Quadro 2). Os fatores de risco devem ser 

identificados em destaque no Cartão da Gestante. A caracterização de uma 

situação de risco que envolve risco real e/ou fatores evitáveis que demandem 

intervenções com maior densidade tecnológica deve ser, necessariamente, 

referenciada. Depois de realizado o atendimento especializado, a unidade básica 

de saúde deve continuar responsável pelo seguimento da gestante 

encaminhada. Informações sobre a evolução da gravidez e os tratamentos 

administrados à gestante podem ser obtidos por meio da contrarreferência e da 

busca ativa durante visita domiciliar (BRASIL, 2012). 

 

 

Quadro 3. Fatores de risco de gestação que permitem a realização do 

pré-natal pela equipe de atenção básica 

 

Fatores relacionados às características individuais e às condições 

sociodemográficas desfavoráveis 

- Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos  

- Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, 

exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse  

- Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se 

tratando de adolescente  
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- Situação conjugal insegura  

- Baixa escolaridade (menor do que cinco anos de estudo regular)  

- Condições ambientais desfavoráveis  

- Altura menor que 1,45m  

- IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade 

 

Fatores relacionados à história reprodutiva anterior 

- Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado  

- Macrossomia fetal  

- Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas  

- Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior do que cinco anos  

- Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos)  

- Cirurgia uterina anterior  

- Três ou mais cesarianas 

 

Fatores relacionados à gravidez atual 

- Ganho ponderal inadequado  

- Infecção urinária  

- Anemia 

Fonte: Atenção ao pré-natal de baixo risco. BRASIL, 2012. Adaptado. 

 

Observações 

• O exame físico das adolescentes deverá seguir as orientações do 

Protocolo de Saúde dos Adolescentes.  

• Na presença de sinais de risco gestacional, encaminhar para serviço de 

alto risco.  

• Prescrever sulfato ferro (40mg de ferro elementar/dia) e ácido fólico 

(5mg/dia) para profilaxia da anemia, conforme idade gestacional e taxa de 

hemoglobina.  
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• Vacinação:dT - dupla adulto (contra o tétano e difteria) para gestantes 

que não têm vacinação prévia ou esquema incompleto; contra hepatite B - com 

antígeno HbsAg e contra influenza pandêmica.  

• Reforçar para a gestante a importância da consulta pré-natal, com 

acompanhamento intercalado entre enfermeiro e médico do cronograma de 

consulta mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente da 28ª a 36ª semana 

e semanalmente da 36ª a 41ª semana. 

 

Queixas mais comuns na gravidez 

 

• Náusea e vômito: ocorrem especialmente nos primeiros meses de 

gestação (altos índices de HCG e fatores psicológicos). O tratamento consiste 

no apoio e na alimentação fracionada. Encaminhar a consulta médica na 

persistência dos sintomas. • Ptialismo ou sialorreia: aumento da salivação. 

Aconselhar dieta semelhante à indicada para as náuseas e vômitos.  

• Pirose/azia: causada pelo refluxo gastroesofagiano. Aconselhadas 

refeições fracionadas.  

• Gengivite: agendar atendimento odontológico para avaliação e 

promoção do tratamento.  

• Constipação intestinal: redução da motilidade da musculatura lisa 

causada pela ação da progesterona na gravidez. Aconselha-se alimentação rica 

em fibras e laxativa e hidratação e atividade física regular.  

• Tontura e vertigem: evitar mudanças bruscas de posição e, quando de 

sua ocorrência, sentar-se com a cabeça abaixada ou deitar-se em decúbito 

lateral com os MMII ligeiramente elevados.  

• Cãibras: frequentes na segunda metade da gestação e acometem mais 

os membros inferiores. Deve-se moderar a atividade física, hidratar bem e fazer 

uso de alimentos ricos em Potássio.  
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• Varizes: são dilatações venosas nos membros inferiores. De uma 

maneira geral têm caráter predisponente familiar. Aconselhado não permanecer 

muito tempo em pé ou sentada, repousar por 20 minutos várias vezes ao dia com 

as pernas elevadas e fazer uso de meias elásticas de média compressão.  

• Edema: Geralmente relacionado à dificuldade de retorno venoso. 

Aconselhado o uso de meias elásticas de média compressão e elevar os 

membros inferiores a cada duas horas.  

• Hemorroidas: são vasos do plexo hemorroidário, que podem sangrar 

ou mesmo sediar uma trombose. Orientar alimentação rica em fibras e laxativa 

e hidratação.  

• Dor lombar e dor hipogástrica: motivadas pela alteração de postura e 

pela presença do útero grávido, sendo em geral suficiente o repouso, se possível 

em decúbito lateral. • Polaciúria - sintoma encontrado no início e final da 

gestação, devido à compressão da bexiga pelo útero grávido. Orientar a não 

reter urina e esvaziar a bexiga com maior frequência.  

• Corrimento vaginal: o aumento do fluxo vaginal é comum na gestação. 

Fazer o diagnóstico diferencial com DST, as quais devem ser tratadas conforme 

protocolo. 

 

FLUXOGRAMA DO ACOLHIMENTO À GESTANTE 

 

 

O seguinte fluxograma poderá ser alterado de acordo com a escala médica e de 

enfermagem para o atendimento ao grupo de gestante. 
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Controle da pressão arterial (PA) 
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A medida da PA é recomendada em todas as consultas de pré-natal por 

ser a hipertensão arterial um fator de risco gestacional. O parâmetro de 

confirmação da hipertensão arterial na gestação é a observação de níveis 

tensionais absolutos iguais ou maiores do que 140mmHg de pressão sistólica e 

iguais ou maiores do que 90mmHg de pressão diastólica, mantidos em medidas 

repetidas, em condições ideais, em pelo menos três ocasiões. A PA diastólica 

deve ser identificada pela fase V de Korotkoff. A hipertensão arterial 

sistêmica(HAS) na gestação é classificada em pré-eclâmpsia, eclampsia, pré-

eclâmpsia superposta à HAS crônica e HAS crônica - Quadro 4 (BRASIL, 2012).  

 

 

Quadro 4. Categorias da hipertensão arterial sistêmica(HAS) na gestação 

 

Pré-eclâmpsia: caracterizada pelo aparecimento de HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) 

após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas. 

Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem 

ser atribuídas a outras causas. 

Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica: definida pela elevação aguda da PA, à 

qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, 

em gestantes portadoras de HAS crônica com idade gestacional superior a 20 

semanas. 

Hipertensão arterial sistêmica crônica: é definida por hipertensão registrada antes 

da gestação, no período que precede à 20ª semana de gravidez ou além de doze 

semanas após o parto. 

Hipertensão gestacional: caracterizada por HAS detectada após a 20ª semana, sem 

proteinúria, podendo ser definida como “transitória” (quando ocorre normalização após 

o parto) ou “crônica” (quando persistir a hipertensão). 

Fonte: Atenção ao pré-natal de baixo risco. BRASIL, 2012. Adaptado. 
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Atentar aos procedimentos recomendados para a medida da pressão 

arterial como o preparo e posicionamento da gestante e calibração do 

esfigmomanômetro. No período pré-natal, a avaliação da PA deve ser em 

conjunto com o ganho de peso súbito e/ou a presença de edema, principalmente 

a partir da 24ª semana. O ganho de peso superior a 500g por semana, mesmo 

sem aumento da pressão arterial, exige retorno antecipado da gestante pelo 

maior risco de pré-eclâmpsia. 

 

 

Cuidados com a mama na gravidez 

 

O preparo da mama para a amamentação deve ser iniciado no pré-natal, 

assim como as orientações sobre aleitamento materno, que envolvem: 

1.Avaliação das mamas durante as consultas de pré-natal;  

2.Orientações sobre o uso do sutiã durante a gestação, banho de sol nas 

mamas por 15 minutos (até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas) ou 

banhos de luz com lâmpadas de 40 watts a cerca de um palmo de distância; 

evitar o uso de sabões, cremes ou pomadas no mamilo; não realizar expressão 

do peito (ou ordenha) durante a gestação para a retirada do colostro;  

3. Conhecimentos, crenças e atitudes que a gestante possui em relação 

à amamentação e experiência prévia sobre amamentação;  

4. Oferta de troca de experiências, por meio de reuniões de grupo de 

gestantes, para informar as vantagens e o manejo da amamentação. 

 

Conduta 
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*Anotar em prontuário: número, simetria, volume, forma, consistência, 

contorno, modificações da pele da mama e do mamilo e número, tamanho, 

consistência e mobilidade dos gânglios axilares e supra e intraclaviculares.  

*Registrar alterações quanto à localização (quadrante), consistência, 

tamanho, textura, sensibilidade.  

 

*O ECM é compreendido como parte do atendimento integral à saúde da 

mulher, devendo ser realizado em todas as consultas, independente da faixa 

etária, mas com finalidade de rastreamento do câncer de mama, a partir de 40 

anos (BRASIL, 2004). 

 

*** Solicitar primeira MMG aos 35 anos, com seguimento a cada dois anos 

e rastreamento anual para mulheres a partir de 40 anos (BRASIL, 2004). 

 

* ECM e MMG anual, a partir dos 35 anos, para as mulheres pertencentes 

a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver câncer de mama 

(mãe, irmã ou filha com câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade ou câncer 

de ovário, em qualquer faixa etária; história familiar de câncer de mama 

masculino) (BRASIL, 2004). 

O câncer do colo do útero é facilmente detectado pela realização do 

exame preventivo Papanicolau. A sua realização periódica permite a detecção 

de alterações que podem levar ao câncer de colo de útero causada pelo 

Papilomavírus Humano (HPV). 

 

 

Atenção às mulheres em situação de violência 

 



 

 

P
ág

in
a2

6
5

 

A violência contra a mulher é considerada como “todo ato baseado no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública, quanto privada”, segundo a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.  

A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, recorrente, 

frequente, considerada um problema relevante de Saúde Pública em decorrência 

da alta incidência. É silenciosa e sem visibilidade social, em sua grande maioria 

vem como uma demonstração de força, poder e gênero. É causada 

frequentemente por alguém do convívio (padrasto, pai, irmão, parentes, 

companheiros ou marido), ocorrendo geralmente no próprio lar ou em outro 

cenário. Pode levar a consequências traumáticas do ponto de vista físico e 

mental, algumas vezes irreparáveis (TAQUETTE, 2007). 

No Brasil, estima-se que a violência sexual atinja 12 milhões de pessoas 

a cada ano, sendo 23% das mulheres sujeitas à violência doméstica (BRASIL, 

2011).  

De acordo com o Instituto Patrícia Galvão (2006) a cada 15 segundos uma 

mulher é espancada. 

É importante que o enfermeiro no seu dia a dia, com olhar atento, 

identifique a mulher em situação de violência e a acolha com escuta afetiva e 

qualificada, livre de julgamentos ou de valores morais. Nesse caso, é necessário, 

também, realizar encaminhamentos por requerer avaliação de riscos e cuidado 

de equipe multidisciplinar e interinstitucional, a fim de promover uma linha de 

cuidado e colocar a mulher na rede de assistência. Isso favorecerá 

acompanhamento de qualidade, de acordo com todas as necessidades, sejam 

elas de interrupção da gravidez, de assistência ao pré-natal de anticoncepção 

de emergência. Além de que dará visibilidade ao agravo, contribuindo 

consequentemente para a não perpetuação, e agravamento da situação. O 

agressor na medida do possível deve ser identificado para que possa entrar na 

Rede e receber a atenção necessária, visto que provavelmente também foi 

vítima de alguma violência durante sua vida e precisa de acompanhamento. 
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O enfermeiro deverá preencher a ficha de notificação compulsória de 

violência doméstica sexual e/ou outras violências na presença de qualquer 

suspeita ou confirmação da violência, e encaminhar para o núcleo de vigilância 

epidemiológica. A notificação vai possibilitar obtenção de dados para que seja 

acompanhada a situação e se montem estratégias para redução do agravo. A 

Portaria nº 528, de 1º de abril de 2013 define, regras para habilitação e 

funcionamento dos Serviços de Atenção Integral às Pessoas em Situação de 

Violência Sexual, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

De acordo com Art. 4º dessa mesma Portaria, o Serviço de Atenção 

Integral para Mulheres em Situação de Violência Sexual é composto por 

estabelecimentos de saúde que realizam atendimento ginecológico e/ou 

obstétrico a mulheres vítimas de violência sexual. Podem ser hospitais gerais e 

maternidades, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento(UPA 24h) e 

o conjunto de serviços de urgência não hospitalares, ambulatórios de 

especialidades clínicas afins e unidades de atenção básica em saúde.  

Em seu Parágrafo Único é descrito, também, as competências dos 

estabelecimentos de saúde que compõem o Serviço de Atenção Integral para 

Mulheres em Situação de Violência Sexual. As ações a serem realizadas em 

favor das mulheres em situação de violência sexual são: acolhimento; 

atendimento clínico; atendimento psicológico; dispensação e administração de 

medicamentos para profilaxias indicadas conforme as normas, regras e diretrizes 

técnicas do Ministério da Saúde; notificação compulsória institucionalizada; 

referência laboratorial para exames necessários; referência para coleta de 

vestígios de violência sexual e referenciamento na rede do SUS para 

acompanhamento psicossocial e interface com estabelecimentos de referência 

definidos na região de saúde. 

 

V. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde do Homem 

 

A Andrologia constitui-se uma especialidade médica dedicada ao estudo 

e cuidado da saúde da população masculina. Com efeito, a andrologia é 
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reconhecida como um ramo da Ciência Médica autônoma e individualizada, na 

qual as categorias profissionais participam de forma inter e multidisciplinares, 

com um papel extremamente relevante no intercâmbio entre as especialidades 

da área da saúde. Este documento foi elaborado visando instrumentalizar a 

prática diária do enfermeiro no desenvolvimento de intervenções de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, a terapêutica, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma assistência 

de enfermagem integral com impacto na situação de saúde e autonomia da 

população masculina e nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

desse grupo populacional.  

O presente protocolo não possui a pretensão de abordar todos os 

aspectos relativos às ações de enfermagem à saúde do homem, mas constitui-

se um norteador para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

garantindo aos homens de 20 a 59 anos, atendidos no Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma assistência segura, com cuidados e condutas diagnósticas e 

terapêuticas definidas a partir de critérios técnicos e científicos de eficácia e 

efetividade. Para tanto, respaldaram-se na Lei do Exercício Profissional No 

7.498/86, Decreto No 94.406/87, Resoluções do Cofen 195/1997; 317/2007 e 

358/2009 e Parecer Cofen 17/2010, bem como na Portaria 1.944/2009 

quedispõe sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH), do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2009a). 

A PNAISH apresenta como diretriz central a integralidade da atenção à 

saúde da população masculina e possui como objetivo geral a promoção à 

melhoria das condições de saúde do homem, contribuindo para a redução da 

morbidade e mortalidade dessa população, através do enfrentamento dos 

fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de 

assistência à saúde. A PNAISH visa à assistência à saúde, na perspectiva de 

uma linha de cuidado que atenda às necessidades de saúde articuladas aos três 

níveis de atenção, sendo a atenção básica a porta de entrada para o homem no 

SUS com garantia de continuidade da assistência e, na compreensão de que 

grande parte dos problemas que afetam a saúde masculina deve ser 
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considerada em sua abrangência histórica, social, emocional, cultural e espiritual 

e, não meramente biológica (BRASIL, 2009a). 

Nesse sentido, este protocolo almeja fornecer subsídios para fortalecer as 

propostas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem com 

caráter transversal nos demais protocolos deste documento, de forma a agregar 

a execução da PNAISH às demais políticas, programas, estratégias e ações do 

MS, em todos os ciclos vitais da população masculina do Brasil. 

 

Desenvolvimento da temática 

 

Nos últimos anos, observou-se uma dinâmica das transformações 

demográficas e epidemiológicas na população brasileira. Esse processo foi 

marcado por uma gradual e progressiva queda na incidência das doenças 

transmissíveis, devido, especialmente, aos incentivos em políticas preventivas, 

em particular a imunização e, pela ascensão das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), decorrentes do aumento da prevalência de fatores de 

risco modificáveis (tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e 

alimentação inadequada) e dos determinantes sociais (desigualdades sociais, 

diferenças no acesso aos serviços de saúde, baixa escolaridade e 

desigualdades no acesso à informação) (BRASIL, 2011; WHO, 2013). 

 

Paralelamente, verifica-se, no Brasil, uma redução da taxa de fecundidade 

e dos índices de morbimortalidade e consequente aumento da expectativa de 

vida e índices de envelhecimento ativo da população (BRASIL, 2009b; 2011). 

Entretanto, as particularidades e especificidades masculinas, nos seus 

diversos contextos históricos socioculturais, político-econômicos e espirituais 

assinalam a vulnerabilidade individual, social e programática a qual os homens 

estão inseridos (DAMIÃO, 2010; GOMES 2011, MATOS, 2013). 
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A população adulta do Brasil apresenta importantes contrastes quanto aos 

dados epidemiológicos relacionados aos indicadores de morbidade e 

mortalidade e dos fatores deletérios de alguns agravos da população masculina. 

Os achados obtidos, ao longo da última década, segundo o Datasus, evidenciam 

que mais da metade dos óbitos por causas preveníveis e evitáveis, na população 

de 20 a 59 anos, ocorreram na população masculina. Ainda, esse grupo 

populacional apresenta maior prevalência de fatores de risco para os agravos 

transmissíveis e não transmissíveis, sendo que, a cada cinco óbitos, três são 

homens em idade, economicamente, ativa e as mulheres vivem em média 7,8 

anos a mais que os homens, ocasionando um excedente de 3.941.819 mulheres 

em relação ao número total de homens no Brasil (BRASIL, 2013a). 

Somam-se, também, às vulnerabilidades masculinas, os determinantes 

sociais e culturais que podem estar relacionados às causas de óbitos e dos 

agravos na população masculina, como aqueles relacionados às questões de 

identidade de gênero, orientação sexual e à compreensão atribuída à 

masculinidade hegemônica, na qual a adoção de 

características/comportamentos de risco e negligência e/ou déficit de 

conhecimento acerca do autocuidado aparecem como fatores preditores à 

elevação dos índices de morbimortalidade dos homens (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, o modelo tradicional das políticas públicas de saúde já 

instituídas no Brasil que privilegiam os quatro segmentos populacionais do ciclo 

vital, a saber: crianças, adolescentes, mulheres e idosos não têm se mostrado 

eficientes para atender às demandas específicas do segmento masculino nos 

serviços de atenção à saúde; grupo esse que representa cerca de 30% da 

população brasileira e que possui pouca visibilidade e acessibilidade pelas 

estratégias públicas de atenção à saúde, em especial, pela complexidade e 

dimensão continental do Brasil, bem como pelas necessidades singulares da 

população masculina (BRASIL, 2009b; 2011). 

Assim, o contexto de envelhecimento populacional do Brasil, a mudança 

do perfil epidemiológico e as vulnerabilidades masculinas reforçam a 

necessidade de constantes avaliações, correções e inovações para o 

aprimoramento das estratégias do SUS para atender aos indivíduos e à 
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coletividade em todas as fases da vida, em especial, aos homens de 20 a 59 

anos. 

Com vistas a nortear os gestores nas ações de atenção integral em 

andrologia, por meio da PNAISH, a área Técnica de Saúde do Homem do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009b) instituiu o Plano de Ação Nacional com 

uma série de medidas específicas dentro dos nove eixos temáticos de ação:  

 

1. Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem;  

2. Promoção de saúde com foco na elaboração de estratégias para 

aumentar a demanda dos homens aos serviços de saúde;  

3. Informação e comunicação para sensibilizar os homens e suas famílias, 

estimulando o autocuidado e hábitos saudáveis, por meio de ações de 

informação, educação e comunicação; 4. Participação, relações institucionais e 

controle social que buscam associar as ações governamentais com a sociedade 

civil organizada, a fim de potencializar ações voltadas para essa população;  

5. Implantação e expansão do sistema de atenção à saúde do homem, 

com o objetivo de fortalecer a atenção básica e melhorar o atendimento, a 

qualidade e resolubilidade dos serviços de saúde;  

6. Qualificação de profissionais da saúde para o desenvolvimento de 

estratégias em educação permanente para os trabalhadores do SUS;  

7. Avaliação dos insumos, equipamentos e recursos humanos que 

garantam a adequada atenção à população masculina;  

8. Sistemas de informação com o objetivo de melhorar e qualificar as 

informações destinadas a essa população e  

9. Avaliação do projeto-piloto por meio de realização de estudos e 

pesquisas que contribuam para a melhoria das ações, por meio do 

monitoramento da Política. 
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A saúde da população masculina vem ganhando notoriedade e espaço 

entre os gestores dos serviços de saúde e da academia devido à maior 

divulgação e exploração dos dados dos sistemas de informações 

epidemiológicas, o aumento mesmo que incipiente da produção científica e a 

criação de estratégias públicas específicas para essa população. Nesse 

contexto, o quadro 1 lista os principais fatores que contribuem para inviabilizar a 

procura dos homens pelos serviços de saúde. 

 

Quadro 1. Fatores que contribuem para distanciar os homens dos 

serviços de saúde 

- Fortalecimento da cultura de uma masculinidade hegemônica.  

- Noção de invulnerabilidade do homem com a busca do risco como um valor.  

- Inabilidade em abordar a andrologia como tema transversal nos demais programas 

do Ministério da Saúde.  

- Feminilização da estética das unidades de saúde, favorecendo o não pertencimento 

do homem ao ambiente.  

- Concepção social de que o adoecimento é sinônimo de fragilidade e feminilidade. - 

Reprodução da cultura de gênero segundo a qual saúde diz respeito às mulheres. - 

Ineficiência nas estratégias de acolhimento ao homem nos serviços de saúde.  

- Cultura do homem em valorizar as práticas curativas, não reconhecendo suas 

necessidades de orientações preventivas.  

- Falta de capacitação técnica e científica dos profissionais de saúde para atendimento 

em andrologia.  

- Fragilidade nas ações de busca ativa do homem.  

- Dificuldade da população feminina bem como dos profissionais de saúde em incluir o 

homem nas consultas de planejamento familiar, pré-nupcial, pré-natal, ginecológica, 

obstétrica e pediátrica.  

- Tempo restrito em relação à licença paternidade, não valorizando o homem no 

cuidado e paternidade.  

- Déficit de conhecimento dos homens quanto ao funcionamento e estrutura do SUS. - 

Dificuldade de implantação do Programa Saúde nas Escolas.  
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- Cultura do homem de procurar os serviços de atenção secundária e terciária para 

atender as suas necessidades.  

- Falta de cultura de corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da 

população masculina.  

- Fortalecimento da cultura da automedicalização pela questão de gênero. 

- Atendimento de saúde do homem focado apenas nas queixas e patologias.  

- Profissionais de saúde destinam menos tempo aos homens durante as consultas. - 

Ausência de profissionais com especialidade em andrologia.  

- Ausência da temática saúde do homem nos Projetos Políticos Pedagógicos dos 

cursos de formação dos profissionais de saúde.  

- Insuficiência no acolhimento do homem durante as ações de educação em saúde. - 

Inexistência de políticas de educação continuada acerca da temática andrologia.  

- Uso de metodologias de ensino-aprendizagem nas atividades educativas que não 

atraem o público masculino.  

- Campanhas educativas e de sensibilização que não abarcam as singularidades 

masculinas.  

- Dificuldade dos profissionais em trabalhar a identidade de gênero e orientação sexual 

durante o cuidado.  

- Insivibilidade dos homens como potenciais cuidadores e usuários dos serviços de 

saúde.  

- Escassez de comemorações nas UBS voltadas especificamente para os homens, 

como o dia dos pais e o dia nacional e internacional do homem.  

- Inexistência de horários específicos para consulta andrológica.  

- Fortalecimento dos mitos e tabus em relação à avaliação prostática (toque retal). - 

Desconhecimento dos homens acerca de seus direitos em relação à assistência em 

saúde, avaliação andrológica e exames de rotina.  

- Despreparo dos profissionais de saúde para atenderem a diversidade sexual, 

ultrapassando a dimensão biomédica e muitas vezes adotando atitudes e valores de 

ordem pessoal e moral.  

- Falta de intervenções que estimulem os homens a buscarem os serviços de saúde. - 

Escassez de projetos de qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde para 

lidarem com o público masculino.  
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- Visitas domiciliares voltadas apenas para a pessoa índice que necessita de 

atendimento, não abordando a coletividade.  

- Carência de políticas que atendam os homens quando os mesmos são 

acompanhantes de usuários nas UBS. 

- Indisponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos voltados para a 

população masculina.  

- Carência de trabalhos de pesquisa e extensão voltados para a saúde do homem. - 

Deficiência de investimentos em qualificação profissional de todos os atores das UBS 

sobre a temática andrologia. 

 

Visando proporcionar um atendimento integral ao homem, o presente 

Protocolo de Enfermagem traz os pressupostos dos nove eixos temáticos do 

Plano de Ação Nacional e objetivos da PNAISH como fatores preponderantes 

para a consulta de enfermagem à população masculina, também atuando nos 

fatores que distanciam os homens dos serviços de saúde. 

 

Atendimento à população masculina nas Unidades Básicas de Saúde 

Assistência de enfermagem ao homem de 20 a 59 anos 

 

A assistência de enfermagem em andrologia nas Unidades Básicas de 

Saúde compreende uma série de ações sistemáticas englobando:  

a) o acesso, acolhimento e recepção do usuário; 

b) consulta de enfermagem com avaliação holística progressivamente 

integral da situação de saúde do indivíduo, família e comunidade; definição dos 

diagnósticos de enfermagem; realização das intervenções; avaliação dos 

cuidados e anotações de enfermagem;  

c) encaminhamentos a consultas multiprofissionais ou serviço 

especializado (COFEN, 2010). 
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Nesse processo, o raciocínio crítico e julgamento clínico na prática de 

enfermagem representa uma importante ferramenta para a SAE na atenção ao 

homem, norteando, aprimorando e atribuindo à prática do cuidar, cientificidade, 

efetividade, credibilidade, coerência, resolubilidade, aplicabilidade, 

confiabilidade e visibilidade (CERRULO, CRUZ; 2010). 

Dentre os principais desafios atuais da Atenção Básica à Saúde (ABS), 

enquanto um dos eixos estruturantes do SUS destacam-se o acesso e 

acolhimento da população masculina nos serviços de saúde, uma vez que, 

historicamente, o homem não possui o hábito de procurar assistência primária à 

saúde e os profissionais encontram dificuldades em realizar estratégias de 

sensibilização e acolhimento dessa clientela (BRASIL, 2009; 2012). 

 

 

 

Consulta de Enfermagem em Andrologia  

 

Anamnese 

 

• Características sociodemográficas: identidade de gênero, orientação 

sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, 

transsexualidade, panssexualidade, assexualidade e intergênero), idade, 

cor/raça, escolaridade, profissão, ocupação, naturalidade, procedência, estado 

civil, renda familiar, descrição da moradia e religião.  

•  Descrição do genograma e ecomapa: esses instrumentos têm se 

mostrado como valiosa ferramenta para o conhecimento da estrutura, 

desenvolvimento e da funcionalidade das famílias, subsidiando as intervenções 

que influenciam os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e 

da própria comunidade, conforme evidencia o quadro II (WRIGHT, LEAHEY, 

2012). 
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•  Antecedentes familiares: relato familiar de Hiperplasia Benigna 

Prostática (HBP), câncer de próstata, doenças cardiovasculares (Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Aterosclerose, Infarto Agudo do Miocárdio), renais, 

autoimunes e endócrinas (Diabetes mellitus), obesidade e etilismo.  

•  História de saúde pregressa: comorbidades transmissíveis e não 

transmissíveis, alergias, cirurgias, tabagismo, uso de álcool e outras drogas, 

hábitos e vícios (abandono), sedentarismo e atividade física, internação por 

causas externas (acidentes de transporte, quedas, afogamentos, intoxicação, 

queimaduras, acidente com animais peçonhentos, exposição à radiação e 

violência), tratamento dentário, imunização, uso de medicamentos, polifarmácia, 

doenças da infância e/ou adolescência, fotoproteção solar, conhecimento prévio 

da doença e adesão à terapêutica.  

• Antecedentes uro-andrológicos: sexarca, uso de métodos 

contraceptivos, contracepção, uso de preservativo com parceira fixa e não fixa, 

número de filhos, autoexame testicular e de mama, uso de próteses (silicone), 

antecedentes de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), histórico de 

disfunção erétil, aborto, infertilidade e uso de hormônios, fimose, balanopostite, 

ginecomastia, HBP, orquiepididimite, priapismo, escroto agudo, varicocele, 

disfunção erétil, atividade sexual, libido, história de cirurgia, trauma renal, uretral 

e de genitália externa, infecção urinária, incontinência urinária, história de toque 

prostático (retal), níveis de testosterona e espermograma completo, data e 

motivo da última visita à unidade de saúde, diurese e Deficiência Androgênica 

do Envelhecimento Masculino(DAEM). 

•Queixa principal: investigar holisticamente as características de 

problemas relatados (início, duração, intensidade, fatores agravantes e 

minimizadores).  

•Doença ou preocupação de saúde atual: não subestimar a clínica e a 

preocupação do homem. Acolher os homens, valorizando sua capacidade, 

escutando suas demandas e sugestões (escuta sem juízo de valores de ordem 

pessoal e moral), oferecendo apoio nas situações difíceis e incentivando-os a 

cuidar da própria saúde.  
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•Perfil do homem: percepção de masculinidade, vulnerabilidade, 

identidade de gênero e orientação sexual, satisfação com o emprego, lazer, 

ambiente interpessoal e cultural, relacionamento familiar e sistema de apoio, 

autocuidado, padrão de estilo de vida, autoimagem, autorrealização, 

autoconceito e filosofia de vida.  

• Cuidador: verificar presença e grau de dependência do cuidador formal 

ou informal. 

 

Triagem 

• Verificar e registrar peso e altura calculando o Índice de Massa Corpórea 

(IMC): o IMC é definido como o peso do homem em quilos dividido pelo quadrado 

da sua altura em metros. 

O IMC é uma medida para indicar o estado nutricional, sendo que, para 

adultos com mais de 20 anos de idade, o IMC se encaixa em uma das seguintes 

categorias descritas no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 3. Valores de IMC com as respectivas classificações e riscos de 

comorbidade para homens (modificado) 

 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg m²) RISCO DE COMORBIDADE 

Baixo peso <18,5 Baixo 

Peso normal 18,5 a 24,9 Médio 

Sobrepeso >25,0 - 

Pré-obesidade 25,0 a 29,9 Aumentado 

Obesidade classe I 30 a 34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35 a 39,9 Grave 

Obesidade classe III >40 Muito grave 

Fonte:WHO, 2000. 
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• Verificar e registrar a circunferência abdominal: realiza-se a medida em 

cm da circunferência abdominal no maior perímetro abdominal entre a última 

costela e a crista ilíaca (WHO, 2003). Os valores de referência são apresentados 

no quadro 4.  

 

Quadro 4. Circunferência abdominal e risco de complicações metabólicas 

associadas com obesidade em homens (modificado) 

 

IDADE  

(anos) 

BAIXO  

RISCO (cm) 

MODERADO 

RISCO (cm) 

ALTO  

RISCO(cm) 

ELEVADO 

RISCO (cm) 

20 a 29 <0,83 0,83 a 0,88 0,89 a 0,94 >0,94 

30 a 39 <0,84 0,84 a 0,91 0,92 a 0,96 >0,96 

40 a 49 <0,88 0,88 a 0,95 0,96 a 1,00 >1,00 

50 a 59 <0,90 0,91 a 0,98 0,97 a 1,02 >1,02 

Fonte:WHO, 2003. 

 

 

• Verificar e registrar os valores de níveis de glicemia capilar: verificar 

glicemia capilar, segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2009) (Quadro 5), lembrando que se considera jejum a falta de ingestão calórica 

por, no mínimo, oito horas (vide protocolo de diabetes mellitus). 

 

Quadro 5. Valores de glicose plasmática (em md/dl) para diagnóstico de 

diabetes mellitus e seus estágios pré-clínicos (modificado) 

 

CATEGORIA JEJUM DUAS HORAS APÓS 75g 

DE GLICOSE 

CASUAL 
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Glicemia normal <100 <140 - 

Tolerância a glicose 

diminuída 

>100 a <126 >140 a <200 - 

Diabetes Mellitus >126 >200 >200 + Poliúria, 

Polidipsia, Polifagia e 

perda de peso 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

• Verificar e registrar os valores da Pressão Arterial (PA): aferir a PA, 

conforme as recomendações da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) 

(quadro 6), atentando-se para o efeito do avental branco devido às 

peculiaridades da população masculina (vide protocolo de HAS). 

 

Quadro 6. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida 

casual no consultório para homens maiores de 18 anos (modificado) 

 

CLASSIFICAÇÃO PRESSÃO SISTÓLICA PRESSÃO DIASTÓLICA 

Ótima <120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130 - 139 85 - 90 

Hipertensão Estágio I 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão Estágio II 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão Estágio III >180 >110 

Hipertensão sistólica isolada >140 <90 

Fonte: Ministério da Saúde, 2010. 

 

 

• Verificar e registrar outros sinais vitais: temperatura, frequência 

cardíaca e frequência respiratória.  
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Devido à relevância clínica da dor para manter a homeostase do indivíduo, 

juntamente com os dados epidemiológicos que evidenciam que a dor aguda 

representa uma das principais causas de busca por serviços de saúde entre a 

população masculina, recomenda-se realizar a mensuração da dor utilizando a 

Escala Visual Analógica (EVA). Na EVA de dor, o valor 0 (zero) corresponde à 

classificação “Sem Dor” e o 10 (dez), à classificação “Dor Máxima” (dor de 

intensidade máxima imaginável), conforme quadro 7 (CONTRERAS et al., 2010; 

SBED, 2009). 

 

Exame físico geral 

 

• Avaliação cogniscente: realizar Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e 

avaliar se o homem faz uso de substâncias psicoativas (vide protocolo de saúde 

mental).  

• Hidratação e nutrição: verificar estado de hidratação: turgor da pele, 

ressecamento, etc. Investigar quantidade de água e líquidos ingeridos por dia; 

avaliar estado nutricional, hábitos alimentares, etc. 

• Oxigenação: cianose, perfusão tissular periférica, etc. 

• Autocuidado, abrigo, liberdade e comunicação.  

• Amor, gregária, segurança, criatividade, aprendizagem, atenção e 

aceitação:  

• Regulação térmica, hormonal, vascular, neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica e crescimento celular.  

•Sono e repouso: verificar prática regular de exercícios e atividade física, 

mecânica corporal/motilidade, locomoção, recreação, lazer e participação; 

investigar padrão de sono, insônia.  
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• Cuidador: verificar presença e dependência de cuidador formal ou 

informal.  

 

• Inspeção e palpação da cabeça e pescoço: observar alopecia, 

dentição prejudicada, presença de estomatites, saburra, percepção olfativa, 

visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa. Avaliar características: localização, 

tamanho, consistência, fixação, sensibilidade dolorosa, rapidez de aumento, 

comprometimento de gânglios ou cadeias ganglionares da cabeça e pescoço 

(gânglios occipitais, gânglios auriculares anteriores e posteriores, gânglios 

submandibulares, gânglios submentonianos, gânglios cervicais profundos 

inferiores e superiores, gânglios cervicais superficiais e posteriores); avaliar 

alterações da pele da cabeça e pescoço (rubor, temperatura, fístulas, lesões e 

cicatrizes);  

 

• Exame torácico: realizar 1- Inspeção (frequência respiratória, tipo, ritmo 

e amplitude, formato do tórax, simetria, condições da pele e rede venosa visível); 

2- Palpação (estrutura osteomusculares, hipersensibilidade dolorosa, frêmito 

tóraco-vocal e prega cutânea); 3- Percussão (verificar padrão de normalidade ou 

anormalidade a percussão torácica) e, 4- Ausculta (auscultar padrão de sons 

pulmonares - murmúrios vesiculares e/ou ruídos adventícios);  

 

• Exame das mamas: realizar a avaliação das mamas, com base na 

inspeção estática e dinâmica e palpação (Figura 3). Mesmo com uma 

porcentagem menor 1:1.000 mulheres, o câncer de mama masculino deve ser 

investigado, uma vez que, assim como as mulheres, os homens se enquadram 

em uma população de risco, a qual precisa ser reconhecida e 

identificada(GETHINS, 2012). 

 

• Exame cardíaco: O enfermeiro deve examinar buscando respostas às 

seguintes questões: 1- O ritmo é regular?  
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2- As bulhas cardíacas estão hiperfonéticas, hipofoné- ticas ou 

desdobradas?  

3- Apresenta bulhas B3 ou B4? 4- Como está a sístole e diástole? 5- 

Possui sopro? 6- Apresenta click e atrito? 7- Tem sopro, estalido e/ou atrito? 8- 

Ictus cordis palpável ou não? Com quantas polpas digitais? (PORTO, 2012). 

 

• Exame abdominal: 

Inspeção estática e dinâmica (tipo de abdome, condições da pele, rede 

venosa, pulsações e movimentos peristálticos)  

Ausculta (ruídos hidroaéreos: hipoativos ou hiperativos e sopros arteriais)  

Percussão (hepatometria, esplenometria, estômago e intestino)  

Palpação superficial e profunda (verificar sinal de Blumberg, Giordano e 

Murphy, piparote, presença de algia à palpação, circulação colateral e 

características da cicatriz umbilical: posição, forma, coloração e a presença de 

qualquer secreção ou de qualquer abaulamento).  

O examinador dever estar ciente de que a respiração no sexo masculino 

é, predominantemente, abdominal, enquanto no sexo feminino é mais costal 

(PORTO, 2012);  

 

• Exame genital externo masculino: embora os homens e os 

profissionais de saúde não tenham o hábito de realizarem o exame do genital 

externo, esse autocuidado é necessário para a prevenção e detecção precoce 

de câncer de pênis e testículo que tem aumentado, consideravelmente, nos 

últimos anos(BRASIL, 2013b). 

 

• Exame anal: colocar homem na posição de sims e verificar presença de 

hemorroidas, nódulos, fissuras, lesões ou ulcerações em região anal (vide 

protocolo de Doenças Sexualmente Transmissíveis). 
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• Exame de próstata: A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que 

todos os homens acima de 50 anos e os homens acima de 45 anos de pele 

negra, obesos ou que possuem histórico familiar de Ca de próstata sejam 

encaminhados para atendimento anual em centro de referência, mesmo que não 

apresentem sintomas específicos (BRASIL, 2013b; SBU, 2013a). 

Cabe destacar que o valor sérico da dosagem do Antígeno Prostático 

Específico (PSA) utilizado juntamente com o toque prostático constituem padrão 

ouro, ou seja, é o método mais adequado para o diagnóstico do Ca de próstata 

(BRASIL, 2008; 2013b). 

 

• Eliminações urinárias e intestinais: verificar frequência, quantidade, 

consistência, cor, odor, algia e presença de sangue, muco, gordura ou grumos à 

eliminação urinária e/ou intestinais. • Membros: observar presença de edema 

(teste do cacifo), rede venosa visível, algia, panturrilhas livres (sinal da bandeira), 

perfusão tissular periférica e presença de lesões, nódulos, ulcerações e celulites. 

 

Exames Laboratoriais 

A Sociedade Brasileira de Urologia sugere que, assim como as mulheres, 

os homens, também, sejam orientados desde a infância a realizarem “check-ups” 

anuais para promoção da saúde e prevenção de doenças(SBU, 2013b). 

 

Consulta pré-nupcial ao homem 

 

A Organização Mundial de Saúde (2012) considera que a infertilidade 

consiste na incapacidade de um casal engravidar, após um intervalo de tempo 

de um ano de tentativa, sem utilização dos métodos contraceptivos. Estima-se 

que, mundialmente, a infertilidade atinge cerca de 8 a 15% dos casais, sendo 
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que o homem é responsável por aproximadamente 30% das causas. Assim, a 

consulta pré-nupcial é, extremamente, relevante, pois contribui para diagnosticar 

doenças ou anomalias que possam interferir na vida sexual do casal e de seus 

descendentes, bem como objetiva orientar a respeito dos métodos 

contraceptivos mais eficientes para o estilo de vida do casal(MASCARENHAS et 

al., 2012; SANTOS et al., 2013). 

Na anamnese são importantes a verificação de história de doenças 

pregressa com potencial de dificultar a gravidez ou má formação genética, faixa 

etária, vacinas, medicamentos, tratamentos médicos de infertilidade, 

mapeamento de anomalias genéticas na família e histórico de aborto. 

 

Planejamento familiar 

 

O Planejamento Familiar (PF) constitui uma rede de ações 

multiprofissionais que envolve orientações, procedimentos técnicos, exposição 

de métodos conceptivos e contraceptivos e encaminhamentos com vistas à 

promoção e qualidade de vida sexual e reprodutiva de mulheres, homens, 

adolescentes e até idosos.  

Entretanto, a população masculina, ainda, participa timidamente dessas 

ações, pois, geralmente, devido às questões de gênero, vincula o PF apenas à 

saúde sexual da mulher. Assim, cabe aos enfermeiros o desafio de conscientizar 

a população de que a saúde sexual e reprodutiva é um direito garantido tanto 

para as mulheres quanto para os homens, fazendo com que ambos sintam-se 

importantes e com direitos à informação e ao atendimento igualmente 

respeitado(BRASIL, 1996). 

Existem vários tipos de métodos contraceptivos (vide Protocolo de 

Atenção à Saúde da Mulher), sendo que a vasectomia deve ser melhor discutida 

entre a população masculina por ser um procedimento cirúrgico simples que 

interrompe a passagem dos espermatozoides do saco escrotal para o líquido 

ejaculado sem afetar a produção do líquido seminal, bem como o desempenho 
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sexual do homem, pois os vasos e nervos envolvidos na ereção não são 

atingidos durante o procedimento (PORTO, 2012). Cabe destacar que no SUS 

(lei 9.263 de 1996) todo homem tem direito ao planejamento familiar para 

limitação ou aumento do número de filhos de acordo com sua vontade, a de sua 

esposa ou do próprio casal. Tal direito garante seu acesso a informações, meios, 

métodos e técnicas para a regulação da fecundidade, sendo que a esterilização 

voluntária cirúrgica masculina (vasectomia) é recomendada, apenas, para 

homens com mais de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos e, caso seja 

casado, com o consentimento da parceira (BRASIL, 1997, 2013e). 

 

 

 

Consulta de planejamento familiar (pré-natal) com participação do 

homem 

 

Mesmo após o movimento feminista, por questões de gênero, infelizmente 

grande parcela das mulheres e dos profissionais de saúde possui limitações em 

considerar que os homens, também, “ficam grávidos” juntamente com suas 

parceiras.  

Todavia um importante estudo evidenciou que 94% dos homens 

gostariam de participar das consultas de pré-natal, referindo intenso sentimento 

de frustração ao verem negado o legítimo direito a essa participação. A 

investigação ainda trouxe à tona um importante achado: os profissionais que 

atendem pré-natal no SUS ainda desconhecem que, na maioria das vezes, 

considerar o parceiro como parte ativa do processo de atenção pré-natal traz 

relevantes resultados na adesão da gestante ao pré-natal, amamentação e às 

intervenções de enfermagem (DUARTE, 2007).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem estimulado a participação do 

homem nas consultas de pré-natal, reforçando a importância de acolher e 

aproveitar a oportunidade para encaminhar o homem para os demais serviços 
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de saúde oferecidos pela UBS (BRASIL, 2013c). Em consonância, o Ministério 

em 2011 instituiu a Rede Cegonha: programa que visa garantir atendimento de 

qualidade a todas as brasileiras pelo SUS, desde a confirmação da gestação até 

os dois primeiros anos de vida do bebê. A Rede Cegonha prevê ainda incentivar 

o homem a participar de todos os momentos de seu filho, estimulando a 

formação de vínculos entre todos os membros da família (BRASIL, 2013d).  

Concomitantemente, o Ministério, também, lançou a campanha intitulada 

“Pai: uma nova vida precisa de você” com o objetivo de engajar os homens no 

acompanhamento da gestação e do parto de suas parceiras e nos cuidados no 

desenvolvimento da criança, possibilitando a todos uma melhor qualidade de 

vida e vínculos afetivos saudáveis na família (BRASIL, 2013f). 

Ainda, a Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, estabelece que 

todos serviços de saúde do SUS, da rede privada ou conveniada, são obrigados 

a permitir ao pai o direito de acompanhar sua parceira durante todo o período de 

trabalho de parto, parto e pós-parto. 

 

 

Considerações finais 

 

A consulta de enfermagem, prerrogativa do enfermeiro, representa um 

importante instrumento capaz de possibilitar ao enfermeiro conhecer o indivíduo, 

família e comunidade sob seus cuidados, subsidiando um atendimento contínuo, 

integral e sistematizado, com o intuito de promover a saúde e o bem-estar, por 

meio de diagnósticos e intervenções de enfermagem (COFEN, 2009). O cuidado 

do enfermeiro, por meio da consulta de enfermagem em andrologia na ABS, 

possivelmente aproximará o homem dos serviços de saúde, refletindo na 

conscientização de sua vulnerabilidade social e em saúde, na adesão à 

terapêutica, no tempo de restabelecimento de sua saúde, na redução do custo 

final da assistência e, consequentemente, nos alarmantes índices 

epidemiológicos da população masculina.  
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O Quadro 8 elenca algumas estratégias que certamente contribuirão para 

aproximar a população masculina das Unidades Básicas de Saúde e para que 

os serviços assistenciais possam se organizar com o intuito de proporcionar, de 

maneira satisfatória, intervenções preventivas, atividades de educação em 

saúde e educação permanente e assistência clínica específica para esse grupo 

populacional, trilhando um caminho que, fundamentado no enfoque de gênero, 

seguramente fornecerá elementos para o país modificar positivamente, de forma 

sistemática e de maneira acelerada, seus índices de morbimortalidade e 

aspectos socioculturais em andrologia. 

 

Quadro 8. Intervenções que podem contribuir para aproximar os homens 

dos serviços de saúde 

 

- Articular de modo transversal a PNAISH com as demais políticas públicas de saúde 

do SUS.  

- Colaborar para a ruptura da cultura da masculinidade hegemônica.  

- Conscientizar o homem de sua vulnerabilidade social e de saúde.  

- Encorajar o homem a realizar rotineiramente as consultas e exames necessários; - 

Investir no Programa Saúde nas Escolas (PSE) com vistas a acolher o público 

masculino e romper com a cultura de invulnerabilidade desde a primeira adolescência.  

- Utilizar a escola (PSE), enquanto equipamento social e formador de opinião, como 

espaço para discutir os principais tópicos concernentes à morbimortalidade masculina: 

prevenção de violência e acidentes, doenças cardiovasculares, tabagismo e 

obesidade.  

- Realizar ações em saúde em comemoração ao dia internacional do homem (19 de 

novembro); obs.: No Brasil, desde 1992, de forma não oficial, o Dia do Homem é 

comemorado em 15 de julho.  

- Associar a estética das Unidades Básicas de Saúde tanto para o universo masculino 

quanto para o feminino.  

- Incentivar a participação do homem nas consultas de pré-natal, ginecológica, 

obstétrica, pediátrica e hebiátrica.  
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- Promover com os homens atividades educativas que discutam temas relacionados 

ao cuidado, numa perspectiva de gênero.  

- Estimular o homem a fazer parte (vivenciar) a gravidez, puerpério e amamentação. - 

Incentivar a participação dos pais no pré-natal, parto e pós-parto e dar a eles tarefas 

significativas, como cortar o cordão umbilical e/ou dar o primeiro banho 

- Dar visibilidade ao tema do cuidado paterno, incluindo-o nas diferentes atividades 

educativas realizadas pela unidade, como: contracepção, pré-natal, aleitamento, 

grupos de adolescentes, pais e idosos.  

- Divulgar o direito dos homens de acompanharem o parto de suas parceiras.  

- Valorizar projetos de acolhimento ao homem nos serviços de saúde.  

- Conscientizar o homem da importância de valorizar as práticas preventivas.  

- Facilitar a presença dos pais nas enfermarias de observação, acompanhando seus 

filhos.  

- Capacitar, técnica e cientificamente, os profissionais de saúde para atendimento ao 

homem.  

- Fortalecer as ações de busca ativa do homem.  

- Fornecer orientações acerca do funcionamento e estrutura do SUS.  

- Orientar e discutir o tempo da licença paternidade.  

- Orientar os profissionais de saúde a destinarem maior tempo aos homens durante as 

consultas.  

- Corresponsabilizar os homens do seu autocuidado e do seu papel de cuidador.  

- Orientar a população masculina acerca dos riscos da cultura da automedicação.  

- Aprimorar o raciocínio clínico e crítico dos profissionais de saúde a atender 

integralmente à saúde do homem, não focando apenas nas queixas e patologias.  

- Instituir projetos de busca aos homens que ficam do lado de fora das UBS à espera 

de suas parceiras.  

- Incentivar a qualificação de profissionais com especialidade em andrologia.  

- Incluir a temática saúde do homem nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos 

de formação dos profissionais de saúde.  

- Estabelecer estratégias de acolhimento específicas ao homem durante as ações de 

educação em saúde.  
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- Investir em políticas de educação continuada acerca da temática saúde do homem. - 

Buscar metodologias de ensino-aprendizagem nas atividades educativas que atraem 

o público masculino.  

- Fortalecer campanhas educativas e de sensibilização que abarcam as singularidades 

masculinas.  

- Qualificar os profissionais de saúde sobre identidade de gênero e orientação sexual 

durante o cuidado. 

- Conscientizar os homens de que são potenciais cuidadores e usuários dos serviços 

de saúde.  

- Oferecer horários alternativos para o atendimento ao homem.  

- Instituir nos serviços de saúde consultas em andrologia.  

- Promover junto à equipe a reflexão sobre temas relacionados à masculinidade, 

cuidado e metodologias para trabalho com homens.  

- Estabelecer parcerias com a comunidade para fortalecer a rede de apoio social.  

- Discutir entre os profissionais de saúde a política de acolhimento à população LGBT.  

- Criar táticas de aproximação de locais nos quais há maior número de homens, como 

obras, empresas de grande porte, etc. 

- Comemorar o dia dos pais, aproveitando para encaminhá-los à consulta andrológica.  

- Qualificar os Agentes Comunitários de Saúde para lidarem com o público masculino.  

- Propiciar maior visibilidade aos homens durante as visitas domiciliares.  

- Convidar os homens utilizando estratégias pedagógicas voltadas ao imaginário 

masculino para participarem dos programas já instituídos nas unidades de saúde.  

- Criar programas específicos para a população masculina, como: grupo de tabagismo, 

etilismo, sexualidade humana, drogadição, etc. 

- Incitar projetos que atendam os homens quando os mesmos são acompanhantes de 

usuários nas UBS.  

- Acompanhar e planejar ações voltadas para a inserção do parceiro/acompanhante 

nas rotinas dos serviços de pré-natal, parto e puerpério ofertados nas linhas de cuidado 

preconizadas pela Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).  

- Trabalhar de forma multiprofissional buscando encaminhar os homens com casos 

que necessitem de outra abordagem profissional.  

- Organizar momentos de qualificação multiprofissional para lidarem com estratégias 

pedagógicas, como: tecnologia de grupo, terapia comunitária, problematização, etc. 
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- Disponibilizar insumos, equipamentos e materiais educativos voltados para a 

população masculina.  

- Fortalecer as campanhas educativas de segurança no trânsito para conscientização 

da vulnerabilidade do homem. 

- Incentivar os gestores de saúde e grupos de pesquisa/extensão a elaborarem 

projetos de pesquisa e extensão voltados para a andrologia.  

- Investir em qualificação profissional de todos os atores das UBS sobre a saúde do 

homem. 

 

Finalmente, acredita-se que este documento será de importância 

fundamental não somente para os enfermeiros, mas também para todos os 

profissionais do SUS de todo o país, pois identifica as principais estratégias para 

sistematizar a assistência e ampliar o acesso com qualidade da população 

masculina às ações e serviços de assistência integral à saúde, mediante a 

atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero, contribuindo 

de modo efetivo para a redução da morbidade e da mortalidade e a melhoria das 

condições de saúde dos homens de 20 a 59 anos de idade do Brasil. 

 

 

VI. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso 

Nos últimos anos, observa-se um aumento da população idosa nos 

municípios goianos e, também, nos demais municípios brasileiros. Paralelo a 

isso, ocorre um processo de transição epidemiológica, caracterizado pelo 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis que podem contribuir para o 

comprometimento da saúde dos idosos, alterando sua capacidade para 

autocuidado, independência e autonomia. Tais demandas de cuidado requerem 

que uma série de serviços intersetoriais estejam integrados para dar suporte a 

todas as necessidades das pessoas idosas. 

A Rede de Atenção à Saúde do Idoso, assim como as demais, organizam-

se em atenção básica, secundária e terciária, fazendo transversalidade com 
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outros serviços como atenção farmacêutica, apoio e diagnóstico, saúde bucal, 

urgência e emergência. A equipe de enfermagem está inserida nos vários pontos 

de atenção da Rede e precisa ser orientada e capacitada para que a atenção ao 

idoso ocorra de forma ampla, e identifique suas necessidades. Essa discussão 

é importante porque, embora tenha-se uma população envelhecida, a sociedade 

e nela incluídos os profissionais de saúde não foram devidamente preparados 

para identificar problemas inerentes ao processo de envelhecimento, muitos 

deles podendo estar mascarados por outros problemas de saúde. 

Sendo assim, este protocolo tem como objetivo facilitar a atenção 

prestada ao idoso, bem como ao cuidador de idosos durante a consulta de 

enfermagem e às demais intervenções terapêuticas a idosos na comunidade, 

especialmente em serviços de atenção primária, nível de atenção que ordena a 

demanda de cuidados na Rede.  

A atuação do enfermeiro na atenção à saúde da pessoa idosa visa 

promover, prevenir e recuperar a saúde. O Ministério da Saúde propõe um 

conjunto de ações que é direcionado à saúde do idoso e é competência do 

enfermeiro (MINISTÉRIO DA SAÚ- DE, 2010): 

 

• Realizar atenção integral às pessoas idosas.  

• Realizar assistência domiciliar, quando necessário.  

• Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação 

multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar 

exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou 

outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 

disposições legais da profissão.  

 

• Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de 

enfermagem.  
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• Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos 

demais profissionais da equipe.  

 

• Orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização 

dos medicamentos. 

 

Consulta de enfermagem à pessoa idosa 

 

A consulta de enfermagem é uma das competências do enfermeiro na 

atenção básica. A avaliação de pessoas idosas envolve aspectos complexos e 

variados e, por isso, recomenda-se que seja realizada de forma 

multidimensional, ou seja, contemplando várias dimensões de suas vidas. Na 

área de geriatria e gerontologia, tradicionalmente, as principais síndromes 

geriátricas foram estruturadas na regra mnemônica dos “Is”, denominados 

gigantes da geriatria. Há várias versões dos “Is” e a literatura brasileira adota a 

versão mais utilizada mundialmente, ou seja, os quatro “Is” originais acrescido 

do quinto “I” – Iatrogenia. Assim, os cinco “Is” habitualmente utilizados no Brasil 

são: Intelecto (demência, depressão e “Delirium”), Instabilidade e quedas, 

Imobilidade, Incontinência e Iatrogenia. Os “Is” auxiliam na sistematização da 

avaliação clínica do idoso, visto que abrangem situações comuns e relevantes 

nessa faixa etária. São utilizados, basicamente na prevenção e/ou detecção 

precoce dessas situações que apresentam alto potencial de impacto na 

qualidade de vida dessas pessoas. 

 

A consulta de enfermagem ao idoso consistirá, portanto, na avaliação das 

grandes síndromes geriátricas e também de outros fatores importantes e 

específicos em cada uma delas. Como existem diversos problemas que 

acometem as pessoas idosas, este protocolo foi estruturado considerando as 

grandes síndromes geriátricas. Vale ressaltar que outros problemas de saúde no 
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idoso não estão relacionados nos 5 “Is”, mas também têm grande importância 

na área de saúde do idoso: incapacidade funcional, fragilidade. 

Em termos específicos, o propósito da avaliação da pessoa idosa é 

identificar os aspectos positivos e as limitações, de modo que possam ser 

realizadas intervenções efetivas e apropriadas, visando promover o 

funcionamento mais satisfatório e prevenir a incapacitação e a dependência. 

Independentemente da estrutura ou do instrumento utilizado, o profissional de 

enfermagem deve coletar os dados enquanto observa os seguintes princípios 

fundamentais: (1) utilização de uma abordagem individual centrada na pessoa; 

(2) consideração do cliente como participante no controle e tratamento da saúde 

e (3) ênfase na capacidade funcional do cliente. 

 

Incapacidade cognitiva 

 

No envelhecimento, podem ocorrer alterações normais e patológicas em 

diferentes funções cognitivas. A avaliação cognitiva deve integrar a avaliação 

clínica da pessoa idosa, pois auxilia na identificação das principais alterações da 

saúde mental, além de ser essencial para o diagnóstico, tratamento e a 

reabilitação do declínio cognitivo (Ribeiro, ANO). 

O funcionamento cognitivo pode ser avaliado por meio de funções como 

a memória, a atenção, a linguagem, a praxia, as funções executivas e demais 

habilidades associadas ao desempenho cognitivo, como a concentração, a 

compreensão, o raciocínio, a aprendizagem e a inteligência(Ribeiro, ANO). 

Dentre as funções citadas, a perda de memória recente e a habilidade de cálculo 

são indicadores sensíveis de redução da função cognitiva. A perda de memória 

recente é considerada como mais adequada, dado que a escolaridade pode 

influenciar na avaliação da habilidade de cálculo(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). O desempenho físico e social, bem como a funcionalidade da pessoa 

idosa dependem da integridade de suas funções cognitivas. 
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Alguns sinais de alerta importantes que indicam necessidade de avaliação 

são: perda de memória, dificuldade na execução de tarefas familiares, 

desorientação no tempo e especialmente no espaço, mudanças no humor e 

comportamento diferente do habitual sem motivo aparente. Doenças, sinais e 

sintomas como a depressão, o Delirium e os diferentes tipos de demência podem 

causar perdas cognitivas permanentes ou temporárias. 

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (anexo) é uma das escalas mais 

comuns para avaliar o estado cognitivo, por sua rapidez e facilidade de 

aplicação. O Teste de Fluência Verbal por Categorias Semânticas (anexo) pode 

ser utilizado como complementação dessa avaliação e, também, outros 

disponíveis e validados (MS). Ressalta-se que a maioria dos testes poderá sofrer 

influência significativa em seu resultado em função da escolaridade da pessoa 

idosa. O desconhecimento do nível anterior de eficiência cognitiva também 

poderá interferir nos resultados. 

Caso, ao final dos testes, o enfermeiro identifique suspeita de declínio 

cognitivo, deverá realizar as orientações de enfermagem e encaminhar a pessoa 

idosa para atendimento médico para que sejam definidos o diagnóstico e 

continuidade do tratamento. O planejamento e a execução das medidas 

terapêuticas e de reabilitação cognitivas necessárias à melhor qualidade de vida 

dos idosos deverão ser adotadas em conjunto pela equipe interdisciplinar. 

É importante destacar que ao enfermeiro cabe investigar a possível perda 

cognitiva, encaminhar de forma responsável a pessoa idosa para o diagnóstico 

correto e buscar garantir que ela tenha seu tratamento adequado, dentro da sua 

área de competência e contando com a estrutura da rede de saúde na qual atua. 

Ressaltamos que o diagnóstico precoce é um importante aliado no tratamento e 

especialmente na possível reabilitação cognitiva. 

 

Instabilidade postural e quedas 
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Queda pode ser conceituada como deslocamento não intencional do 

corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias 

multifatoriais, resultando ou não em dano. Considera-se queda, quando o 

paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita 

de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode ocorrer da própria 

altura, da cama/maca ou de assentos (cadeira de rodas, poltronas, cadeira 

higiênica, banheira), incluindo vaso sanitário (MS, 2013). 

A Instabilidade postural e as quedas são importantes marcadores de 

diminuição de capacidade funcional e fragilidade. As quedas e suas 

consequências se fazem presentes em todas as épocas da vida, porém os 

idosos apresentam maior risco de complicações. As principais complicações são 

lesões de partes moles, restrição prolongada ao leito, hospitalização, 

institucionalização, risco de doenças iatrogênicas, fraturas, hematoma subdural, 

incapacidade e morte. 

O idoso cai devido a causas intrínsecas e extrínsecas, e as principais 

causas estão descritas no quadro abaixo: 

 

 

Intrínsecas (alterações orgânicas) Extrínsecas (ambientais) 

Osteoporose/Artrose  

Sarcopenia  

Hipotensão postural  

Episódios de tontura e vertigens 

Propriocepção/sistema vestibular 

Miopatias  

Ataque isquêmico transitório  

Arritmias  

Oclusão das artérias vertebrais  

Epilepsia  

Doença de Parkinson  

Neuropatias  

Pouca iluminação  

Tapetes soltos  

Piso escorregadio (encerado, molhado) 

Fios não embutidos  

Desnível das calçadas públicas Passagens 

obstruídas por objetos Escadas não 

ergonômicas (ausência de corrimão e faixa 

de segurança, desnível de degraus, e etc.)  

Falta de barras de apoio  

Uso de Fármacos 
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Periféricas  

Hidrocefalia de pressão normal 

Demências  

Problemas de visão 

 

O enfermeiro deve questionar, em todas as consultas, a ocorrência e 

frequência de quedas. Destaca-se que a visita domiciliária é, também, uma 

importante ação para identificação do risco, pois durante a visita o enfermeiro 

pode observar se o ambiente em que a pessoa idosa vive está propício para o 

risco de quedas, avaliando as causas intrínsecas, extrínsecas, alterações na 

mobilidade, local e as condutas adotadas pelo paciente após a queda. 

 

Ações para prevenção de quedas 

Medidas para causas intrínsecas  

• Acompanhar e orientar a adesão ao tratamento das doenças 

relacionadas ao risco de quedas. 

 

Medidas para causas extrínsecas 

• Orientar a utilização de dispositivos de auxílio à marcha (quando 

necessário) como bengalas, andadores e cadeiras de rodas.  

• Orientar sobre a acomodação de gêneros alimentícios e de outros 

objetos de uso cotidiano em locais de fácil acesso, evitando-se a necessidade 

do uso de escadas e banquinhos.  

• Orientar a reorganização do ambiente interno à residência;  

• Sugerir a colocação de um diferenciador de degraus nas escadas bem 

como iluminação adequada da mesma e corrimãos bilaterais para apoio;  

• Orientar quanto à iluminação adequada do ambiente interno e externo 

da residência;  
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• Orientar a utilização de tapetes antiderrapantes e sugerir medidas 

alternativas, como: aplicação de cola que confira o efeito 

impermeabilizante/antiderrapante.  

• Orientar a retirada de tapetes principalmente no início e final da escada.  

• Orientar a colocação de pisos antiderrapantes e barras de apoio nos 

banheiros e evitar o uso de banheiras.  

• Orientar o banho sentado quando da instabilidade postural.  

• Orientar a deixar a porta do banheiro destrancada.  

• Na ocorrência de quedas, não esquecer de registrar no prontuário: o 

local da queda, horário e data, o que fazia no momento da queda, medicamento 

em uso, local afetado, consequências e o encaminhamento.  

• Orientar a prática de exercícios físicos regulares para a manutenção da 

massa e força muscular, preferencialmente sob a orientação do profissional.  

• Orientar o uso de calçados adequados.  

• Orientar quanto ao risco de tropeçar/esbarrar em animais domésticos. 

 

Incontinência urinária 

A incontinência urinária pode ser definida como “a perda de urina em 

quantidade e frequência suficientes para causar um problema social ou 

higiênico”. Pode variar desde um escape ocasional até uma incapacidade total 

para segurar qualquer quantidade de urina. Não se trata de uma doença, mas 

um sintoma. Ela se deve, com frequência, a alterações específicas do corpo em 

decorrência de doenças, uso de medicamentos ou pode representar o início de 

uma doença.  

Os efeitos psicológicos da incontinência urinária podem levar a pessoa 

idosa a isolar-se socialmente, a sentir-se constrangida e até a um quadro de 

depressão. Pode, também, ocasionar erupções cutâneas na região do períneo, 

úlceras de decúbito e fraturas consequentes das quedas por acidente. 
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Erroneamente, a incontinência urinária é considerada uma consequência normal 

do envelhecimento, mas, em muitos casos, ela é reversível. Por isso, é 

importante identificar as causas e instituir alguma modalidade de tratamento.  

São várias as causas da incontinência urinária e elas variam de acordo 

com o gênero, as mais frequentes são:  

• Instabilidade do músculo detrusor (camada muscular da bexiga)  

• Fraqueza do assoalho pélvico  

• Hiperplasia prostática benigna  

• Infecção urinária  

• Impactação feca;  

• Neuropatia diabética  

• Doença neurogênica adquirida  

• Cistocele  

• Retocele  

• Prolapso Uterino  

• Sequelas pós-operatórias (lesão de esfíncter)  

• Alterações cognitivas 

 

A incontinência urinária pode restringir a independência da pessoa idosa, 

assim como comprometer sua aceitação social e convívio familiar. Por isso, na 

assistência ao incontinente é fundamental a cooperação do mesmo e o 

envolvimento dos familiares nas medidas a serem implementadas:  
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• Manter uma rotina de atividades para pessoa idosa, como caminhadas, 

exercícios leves, contatos sociais com outras pessoas e programas de terapia 

ocupacional, evitando assim deixá-lo confinado em casa.  

 

• Estimular a higiene corporal e manter adequadamente vestida e não em 

trajes de dormir, pois assim ela melhora a autoestima e se sente estimulada a 

manter a continência urinária.  

 

• Dar oportunidades frequentes para urinar (a cada 2 ou 3 horas), levando-

a ao banheiro ou colocando-a à sua disposição e em locais próximos, 

dispositivos coletores de urina como comadres e papagaios. Facilitar a 

locomoção da pessoa idosa até o banheiro, eliminando escadas, mobílias em 

excesso no trajeto, retirando tapetes, colocando barras e corrimãos e 

melhorando a iluminação, para, assim, diminuir o tempo para chegar até lá e 

diminuir o risco de quedas. Dependendo da condição da pessoa idosa, pode-se 

propor a elevação da altura do vaso sanitário. 

 

Imobilidade 

As alterações na mobilidade e quedas podem ocorrer por disfunções 

motoras, de sensopercepção, equilíbrio ou déficit cognitivo. A dinâmica do 

aparelho locomotor sofre alterações com uma redução na amplitude de 

movimentos, tendendo modificar a marcha, passos mais curtos e mais lentos 

com tendência a arrastar os pés. A amplitude de movimentos dos braços também 

diminui, tendendo ficar mais próxima do corpo. A base de sustentação se amplia 

e o centro de gravidade corporal tende adiantar-se, em busca de maior equilíbrio. 

A Escala de Tinetti, que no Brasil é conhecida como POMA-Brasil, mostra-se útil 

para o desenvolvimento dessa avaliação (CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA, 

2010). 

A imobilidade seria a complicação da perda de capacidade funcional, 

geralmente decorrente de doença crônico-degenerativa, de doença aguda 
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incapacitante ou de inatividade por si só. As consequências, físicas e psíquicas, 

da imobilidade geram perda de independência e autonomia, reduzindo o bem-

estar e a qualidade de vida. 

 

Incapacidade funcional 

 

A capacidade funcional é um dos atributos fundamentais do 

envelhecimento humano, constituindo-se como um paradigma e um dos 

principais marcadores de saúde da pessoa idosa. Trata da interação entre 

capacidades físicas e psicocognitivas para a realização de atividades do 

cotidiano e as condições de saúde, mediadas pelas habilidades e competências 

desenvolvidas ao longo do curso da vida (PERRACINI; FLÓ, 2011). Pode ser 

compreendida como uma tentativa sistematizada de avaliar de forma objetiva, os 

níveis nos quais uma pessoa está funcionando numa variedade de áreas 

utilizando diferentes habilidades. Representa uma maneira de identificar se uma 

pessoa é ou não capaz de desempenhar as atividades necessárias para cuidar 

de si mesma. 

 

No entendimento da capacidade funcional, alguns conceitos que estão 

interligados merecem destaque:  

 

• Autonomia: liberdade para agir e tomar decisões.  

• Independência: capaz de realizar atividades sem ajuda, sem supervisão 

de outra pessoa.  

• Dependência: precisa da ajuda de outra pessoa para realizar as 

atividades cotidianas. 
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Em geral, estudos indicam que primeiramente ocorre a perda da 

autonomia e, posteriormente, a perda da independência funcional, ou seja, 

quando vai se perdendo a autonomia, simultaneamente se perde a capacidade 

de execução das atividades cotidianas. Alguns fatores contribuem para redução 

da capacidade funcional, tais como: ter mais que 80 anos de idade, 

autoavaliação negativa da saúde, histórico de internação no último ano, 

alterações cognitivas, déficit visual, idosos com multimorbidades, isolamento 

social, baixa escolaridade, baixa qualidade de vida. Dentre as consequências do 

processo incapacitante, destacam-se a hospitalização e a institucionalização que 

influenciam a qualidade de vida das pessoas idosas. 

Sendo assim, muitos idosos podem ter manutenção de sua autonomia, 

embora sejam dependentes para atividades de autocuidado. Devido à relação 

entre autonomia e independência, a avaliação da capacidade funcional deve ser 

realizada minuciosamente, pois a principal consequência da associação entre 

velhice e dependência é o desenvolvimento de atitudes negativas em relação às 

pessoas idosas. 

A avaliação da capacidade funcional se dá por meio das Atividades de 

Vida Diária (AVD), que subdividem-se em Atividades Básicas da Vida Diária 

(ABVD) e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD). As ABVD são 

atividades elementares da vida do idoso e estão relacionadas ao autocuidado: 

alimentar-se; banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro, 

manter controle sobre suas necessidades fisiológicas. As AIVD estão 

relacionadas à socialização e ao grau de autonomia do idoso: utilizar meio de 

transporte, manipular medicamentos, realizar compras, realizar tarefas 

domésticas leves e pesadas, utilizar o telefone, preparar refeições, cuidar das 

próprias finanças. O grau de comprometimento para as ABVD e AIVD é avaliado 

por meio de escalas e/ou índices. No caso das ABVD, o Índice de Katz (Anexo) 

é recomendado pelo Ministério da Saúde e tem sido amplamente empregado em 

pesquisas nacionais.  

A atenção à saúde da pessoa idosa, por meio da avaliação da sua 

capacidade funcional, tem demonstrado ser mais significativa nas intervenções 

terapêuticas do que apenas a presença ou ausência de doenças. A avaliação 
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funcional determinará, necessariamente, o grau de dependência da pessoa 

idosa e os tipos de cuidados que vão ser necessários, além de como e por quem 

os mesmos poderão ser mais apropriadamente realizados. Sendo assim, a 

atuação do enfermeiro é fundamental tanto para diagnosticar quanto para intervir 

na perda funcional e, ainda, na atividade educativa aos cuidadores dos idosos 

que estejam envolvidos com seu cuidado. Destaca-se que a continuidade da 

assistência de enfermagem é fundamental no âmbito da atenção básica e poderá 

ter êxito com o auxílio dos cuidadores de idosos, geralmente, são familiares e 

estão responsáveis pelo cuidado. Esses realizam atividades de autocuidado que 

estão interligadas com as perdas nas atividades de vida diária dos idosos. 

 

FLUXOGRAMA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 
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Violência contra a pessoa idosa 

Violência é um conceito que se refere às relações sociais interpessoais, 

de grupos, de classes, de gênero e, em instituições quando são utilizados 

diferentes métodos ou meios de aniquilamento de outrem, causando-lhe danos 

físicos, mentais e morais (MINAYO, 2003). Considera-se violência o uso 

intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou 
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tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). 

A violência contra a pessoa idosa não é um fenômeno novo. Ela é 

frequente e manifesta-se de forma velada, subnotificada e nas tradicionais 

formas de discriminação, principalmente na cultural.  

De acordo com a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências 

(2001), as principais formas de violência contra a pessoa idosa são classificadas 

internacionalmente em:  

 

Violência física – uso da força física para ferir, provocar dor, 

incapacidade ou morte.Violência psicológica – agressões verbais ou gestuais 

com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir liberdade ou isolar do convívio 

social. 

 

Violência sexual – ato ou jogo sexual de caráter homo ou 

heterorrelacional, utilizando pessoas idosas, visando à obtenção de excitação, 

relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou 

ameaças.  

 

Abandono – Ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem assistência a um idoso que necessite 

de proteção. 

 

Negligência – Recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários 

aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais.  

 

Abuso financeiro e econômico – Exploração imprópria, ilegal e/ou uso 

não consentido de recursos financeiros e patrimoniais do idoso. Autonegligência: 
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Conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança, pela 

recusa de prover cuidados necessários a si mesma. 

 

Os principais fatores associados à prática da violência são:  

• Filhos dependentes financeiramente de seus pais de idade avançada.  

• Idosos dependerem da família e de seus filhos para sua manutenção.  

• Abuso de álcool e drogas pelos familiares ou pelo próprio idoso.  

• Isolamento social dos familiares e do idoso.  

• O idoso ter sido ou ser uma pessoa agressiva nas relações com seus 

familiares.  

• Histórias de violência na família.  

• Os cuidadores terem sido vítimas de violência doméstica.  

• Cuidadores sofrendo depressão ou outro sofrimento mental ou 

psicológico.  

• Conflitos intergeracionais.  

• Dificuldades financeiras.  

• Problemas de espaço físico.  

• Idosos com déficit cognitivo, alterações do sono, incontinências, 

dificuldade de locomoção e necessitando de cuidados intensivos em suas 

atividades da vida diária. 

 

Frente a uma situação de violência ou até mesmo uma suspeita, o papel 

do profissional de saúde consiste em identificar, notificar e acompanhar o caso. 

Para tanto, é importante que o profissional busque se qualificar para intervir e 

prover os cuidados de maneira adequada e segura. Segundo Minayo (2003), é 

preciso que os profissionais dos diversos setores se preparem cada vez melhor 
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para a leitura da violência nos sinais deixados pelas lesões e traumas que 

chegam aos serviços ou levam ao óbito.  

A Ficha de Notificação de Violência Suspeita ou Confirmada é um 

instrumento legal que pretende garantir a inclusão da violência contra pessoa 

idosa não só nas estatísticas, mas, sobretudo, é uma importante ferramenta para 

que os profissionais de saúde possam enfrentar esse problema. 

 

Quadro 1. Checklist para avaliação de risco de quedas em visita domiciliar 

 

Área de locomoção/circulação (externa e interna) 

Áreas de locomoção/circulação estão 

desimpedidas? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui barras de apoio? ( )sim ( ) não 

obs.: 

O piso/revestimento é uniforme? ( )sim ( ) não 

obs.: 

Utiliza tapetes? ( )sim ( ) não 

obs.: 

Os tapetes estão bem fixos e/ou 

antiderrapantes? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

 

Iluminação 

A iluminação é suficiente para clarear 

toda a superfície de marcha no 

interior de cada cômodo, incluindo 

degraus? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

A intensidade da luz é aumentada no 

banheiro e nas escadas e 

corredores? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

( )sim ( ) não 
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Utiliza luzes noturnas e luminárias 

com base segura? 

obs.: 

Os interruptores estão distribuídos 

por lugares fáceis de notar? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Os fios dos aparelhos estão 

embutidos ou fixos? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

A iluminação exterior é suficiente 

para iluminar toda a entrada exterior? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui iluminação sentinela no 

quarto, corredor e no banheiro?  

*conceito 

( )sim ( ) não 

obs.: 

*A cama possui luz direta? ( )sim ( ) não 

obs.: 

 

Quarto de dormir 

Guarda-roupa - possui cabides 

facilmente acessíveis? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui cadeira que permite sentar 

para se vestir? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

O controle de luz e telefone são ao 

lado da cama? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

A cama possui altura adequada (45 

cm)? 

( )sim ( ) não 

 

 

Banheiro 

A área do chuveiro é antiderrapante? ( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui cadeira para auxiliar no banho 

e/ou vestir-se? Qual o tipo de cadeira? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

O lavabo/pia é facilmente acessível e 

bem fixo? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

( )sim ( ) não 



 

 

P
ág

in
a3

0
7

 

A altura do vaso sanitário é adequada? 

DESCREVER ALTURA 

obs.: 

Possui barras de apoio laterais e 

paralelas ao vaso? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui box? Qual material? ( )sim ( ) não 

obs.: 

 

Cozinha 

Armários: Possuem altura adequada 

(sem necessidade de uso de 

escadas)? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

A pia permite a entrada de cadeira de 

roda? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

 

 

Escada 

O revestimento/piso é antiderrapante? ( )sim ( ) não 

obs.: 

O revestimento/piso possui marcação 

do primeiro e último degrau com faixa 

de segurança? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Possui interruptores no início e final da 

escada? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

As bordas dos degraus são 

identificadas com faixa de segurança? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

O corrimão é bilateral e bem fixo? 

*Observar a distância da parede, o 

contraste de cor e o diâmetro. 

( )sim ( ) não 

obs.: 

O corrimão se prolonga além do 

primeiro e do último degrau? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

( )sim ( ) não 



 

 

P
ág

in
a3

0
8

 

Os degraus possuem em suas bordas 

lixas antiderrapantes? 

obs.: 

Os degraus são uniformes? ( )sim ( ) não 

obs.: 

A altura e profundidade dos degraus 

são constantes? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

 

 

Sala 

A disposição dos móveis facilita a 

circulação? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

Sofás e cadeiras são firmes e com 

braços? 

( )sim ( ) não 

obs.: 

 

Questionário de quedas - Pesquisa e Assistência Gerontológica 

 Sempre Habitualmente Algumas 

vezes 

Nunca 

Caminha com 

dificuldade 

    

Caminha com 

ajuda de uma 

pessoa 

    

Caminha com 

ajuda de duas 

pessoas 

    

Caminha com 

ajuda de um 

andador 

    

Caminha com 

ajuda de muletas 

ou bengala 
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É totalmente 

acamado 

    

 

Histórico de quedas  

• Você caiu alguma vez nos últimos 3 anos?  

• Caiu nos últimos 12 meses?  

• Quantas vezes?  

• Necessitou de internação?  

• Fraturas? Onde?  

• Contou a alguém sobre a queda?  

• Local da queda.  

• Por que caiu?  

• Tem medo de novas quedas?  

• Outras observações: 

 

Também é importante investigar (transformar em perguntas)  

• sobre algum local da residência que não é frequentado e qual o motivo  

• o local onde passa a maior parte do tempo  

• a atividade desenvolvida e os problemas  

Ao final da ação orientar de acordo com os problemas detectados 

relacionados a atividades cotidianas e às modificações do ambiente, com ênfase 

nas medidas preventivas. 
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AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA (ABVD)  

Índice de KATZ 

 

 

 

Index de AVDs 

(Katz) 

Tipo de classificação 

A Independente para todas as 

atividades. 

B Independente para todas as 

atividades menos uma. 

C Independente para todas as 

atividades menos banho e mais uma 

adicional 

D Independente para todas as 

atividades menos banho, vestir-se e 

mais uma adicional. 

E Independente para todas as 

atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro e mais uma adicional. 

F Independente para todas as 

atividades menos banho, vestir-se, ir 

ao banheiro, transferência e mais uma 

adicional. 

G Dependente para todas as atividades. 

Outro Dependente em, pelo menos, duas 

funções, mas não se classifica em C, 

D, E e F. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA 

DIÁRIA, KATZ 

Para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a descrição que 

melhor se aplica. A palavra "assistência" significa supervisão, orientação ou 

auxílio pessoal. 

Banho - a avaliação da atividade 

"banhar-se" é realizada em relação ao 

uso do chuveiro, da banheira e ao ato 

de esfregar-se em qualquer uma 

dessas situações. Nessa função, além 

do padronizado para todas as outras, 

também são considerados 

independentes os idosos que 

receberem algum auxílio para banhar 

uma parte específica do corpo como, 

por exemplo, a região dorsal ou uma 

das extremidades. 

(1) Não recebe assistência (entra e sai 

do banheiro sozinho) se essa é 

usualmente utilizada para banho 

(2) Recebe assistência no banho 

somente para uma parte do corpo 

(como costas ou uma perna) 

(3) Recebe assistência no banho em 

mais de uma parte do corpo 

Vestir- para avaliar a função "vestir-

se" considera-se o ato de pegar as 

roupas no armário, bem como o ato de 

se vestir propriamente dito. Como 

roupas são compreendidas roupas 

íntimas, roupas externas, fechos e 

cintos. Calçar sapatos está excluído 

da avaliação. A designação de 

dependência é dada às pessoas que 

recebem alguma assistência pessoal 

ou que permanecem, parcial ou 

totalmente, despidas. 

(1) Pega as roupas e se veste 

completamente sem assistência 

(2) Pega as roupas e se veste sem 

assistência, exceto para amarrar os 

sapatos 

(3) Recebe assistência para pegar as 

roupas ou para se vestir ou 

permanece, parcial ou totalmente, 

despido 

Banheiro- a função "ir ao banheiro" 

compreende o ato de ir ao banheiro 

com excreções, higienizar-se e 

arrumar as próprias roupas. Os idosos 

(1) Vai ao banheiro, higieniza-se e se 

veste, após as eliminações, sem 

assistência (pode utilizar objetos de 

apoio como bengala, andador, barras 
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considerados independentes podem 

ou não utilizar algum equipamento ou 

ajuda mecânica para 

desempenharem a função sem que 

isso altere sua classificação. 

Dependentes são aqueles que 

recebem qualquer auxílio direto ou 

que não desempenham a função. 

Aqueles que utilizam "papagaios" ou 

"comadres" também são 

considerados dependentes. 

de apoio ou cadeira de rodas e pode 

utilizar comadre ou urinol à noite 

esvaziando por si mesmo pela manhã 

(2) Recebe assistência para ir ao 

banheiro ou para higienizar-se ou 

para se vestir, após as eliminações ou 

para usar o urinol ou comadre à noite 

(3) Não vai ao banheiro para urinar ou 

evacuar 

Transferência- a função 

"transferência" é avaliada pelo 

movimento desempenhado pelo idoso 

para sair da cama e sentar-se em uma 

cadeira e vice-versa. Como na função 

anterior, o uso de equipamentos ou 

suporte mecânico não altera a 

classificação de independência para a 

função. Dependentes são as pessoas 

que recebem qualquer auxílio em 

qualquer das transferências ou que 

não executam uma ou mais 

transferências. 

(1) Deita-se e levanta-se da cama ou 

da cadeira sem assistência (pode 

utilizar um objeto de apoio como 

bengala ou andador) 

(2) Deita-se e levanta-se da cama ou 

da cadeira com auxílio 

(3) Não sai da cama 

Continência- “Continência" refere-se 

ao ato inteiramente autocontrolado de 

urinar ou defecar. A dependência está 

relacionada à presença de 

incontinência total ou parcial em 

qualquer das funções. Qualquer tipo 

de controle externo, como enemas, 

cateterização ou uso regular de 

(1) Tem controle sobre as funções de 

urinar e evacuar. 

(2) Tem "acidentes" ocasionais 

(perdas urinárias ou fecais) 

(3) Supervisão para controlar urina e 

fezes, utiliza cateterismo e/ou 

incontinente 
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fraldas, classifica a pessoa como 

dependente. 

Alimentação -a função "alimentação" 

relaciona-se ao ato de dirigir a comida 

do prato (ou similar) à boca. O ato de 

cortar os alimentos ou prepará-los 

está excluído da avaliação. 

Dependentes são as pessoas que 

recebem qualquer assistência pessoal 

que não se alimentam sem ajuda ou 

que utilizam sondas para se 

alimentarem. 

(1) Alimenta-se sem assistência 

(2) Alimenta-se sem assistência, 

exceto para cortar carne ou passar 

manteiga no pão 

(3) Recebe acedência para se 

alimentar ou é alimentado, parcial ou 

totalmente, por sonda enteral ou 

parenteral 

 

 

AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL DE ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

(AIVD) Escala de Lawton 

 

Avaliação dos resultados: para cada questão, a primeira resposta significa 

independência, a segunda, dependência parcial ou capacidade com ajuda e a 

terceira, dependência, A pontuação máxima é 27 pontos. As questões de 4 a 7 

podem ter variações conforme o sexo e podem ser adaptadas para atividades 

como subir escada ou cuidar do jardim. 

 

O(a) senhor(a) consegue 

usar o telefone? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

ir a locais distantes, 

usando algum 

transporte, sem 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 
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necessidade de 

planejamentos 

especiais? 

O(a) senhor(a) consegue 

fazer compras? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

preparar suas próprias 

refeições? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

arrumar a casa? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

fazer trabalhos manuais 

domésticos como 

pequenos reparos? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

lavar e passar sua 

roupa? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

tomar seus remédios na 

dose e horários corretos? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

cuidar de suas finanças? 

( ) sem ajuda  

( ) com ajuda parcial  

( ) não consegue 

(3)  

(2)  

(1) 

Pontuação Obtida: _________ pontos 

 

 

VII. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde do Trabalhador 
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A Constituição Federal de 1988 remete ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

a responsabilidade sobre a Saúde do Trabalhador e o ambiente de trabalho.  

“Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: (...) II- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de Saúde do Trabalhador; (...) VIII- colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho”.  

As Leis Federais n° 8.080, de setembro de 1990 e n° 8.142, de dezembro 

de 1990, também conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde - LOS, regulam, 

fiscalizam e controlam as ações e os serviços de saúde (Brasil, 1990).  

A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.  

O art. 6°, da mesma Lei inclui no campo de atuação do SUS, a execução 

de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, Saúde do 

Trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

O parágrafo 3°, do mesmo artigo, conceitua a Saúde do Trabalhador 

como:  

“ § 3º - Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 

conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho, abrangendo:  

 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador 

de doença profissional e do trabalho;  

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-

SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 

potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;  



 

 

P
ág

in
a3

1
6

 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - 

SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 

de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos à saúde 

do trabalhador;  

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;  

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e a 

empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do 

trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 

exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os 

preceitos da ética profissional;  

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;  

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 

processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a colaboração das entidades 

sindicais; e  

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 

competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente 

de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 

trabalhadores. 

 

Saúde do Trabalhador e Saúde Ocupacional 

 

A Saúde Ocupacional e a Saúde do Trabalhador coexistem, contudo 

possuem níveis de atuação distintos face ao entendimento de ambas em relação 

ao processo saúde doença relacionada ao trabalho.  

Enquanto a Saúde do Trabalhador é um campo da Saúde Pública (A 

saúde pública é a disciplina que trata da proteção da saúde em nível 

populacional e procura melhorar as condições de saúde das comunidades), a 
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Saúde Ocupacional é responsável por normatizar e supervisionar a saúde e 

segurança dos trabalhadores no local onde desempenha as suas funções.  

Portanto, a Saúde do Trabalhador como campo da Saúde Pública 

compreende a articulação entre produção, trabalho e saúde, assistindo os 

trabalhadores independentes do seu vínculo empregatício, sendo responsável 

por coordenar os Protocolos dos Agravos em Saúde do Trabalhador.  

 

A Saúde Ocupacional é comumente representada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, órgão responsável por normatizar e supervisionar a saúde 

e segurança dos trabalhadores, com vínculo empregatício, regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), através das Normas 

Regulamentadoras (NRs) (Lei nº 6.514/1977 - Portaria 3.214/1978). A Saúde 

Ocupacional é baseada no processo saúde-doença, vinculado aos serviços de 

perícia médica.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a principal finalidade 

dos Serviços de Saúde Ocupacional consiste na promoção de condições 

laborais que garantam o mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, 

protegendo a saúde dos trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental 

e social, prevenindo e controlando os acidentes e as doenças através da redução 

das condições de risco. 

 

Quadro 1. Características da Saúde do Trabalhador e da Saúde 

Ocupacional 

 

Saúde do Trabalhador Saúde Ocupacional 

Campo da Saúde Pública Representada pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, órgão responsável por 

normatizar e supervisionar a saúde e 

segurança 
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Assiste aos trabalhadores independentes 

do seu vínculo empregatício 

Trabalhadores com vínculo empregatício, 

regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), através das Normas 

Regulamentadoras (NRs) 

Coordena os Protocolos dos Agravos à 

Saúde do Trabalhador 

Atuação multiprofissional com a 

finalidade de controlar os riscos 

ambientais 

Possui um olhar além do processo 

laboral, considerando os reflexos do 

trabalho e das condições de vida dos 

indivíduos, das famílias, abordando 

integralmente o sujeito em resolutividade, 

responsabilidade, acolhimento e 

integralidade 

Baseada no processo saúde/doença 

vinculado ao serviço de perícia médica, 

modelo centrado no médico e na doença 

 

Relação entre Ministério do Emprego e Trabalho (MET), Ministério da 

Saúde (MS) e Ministério da Previdência Social (MPS) 

A Política de Saúde do Trabalhador deve estabelecer interfaces com as 

políticas econômicas, de indústria e comércio, agricultura, ciência e tecnologia, 

educação e justiça, estando diretamente relacionada às políticas do trabalho, 

previdência social e meio ambiente, realizando articulações com as 

organizações de trabalhadores e sociedade civil podendo garantir a participação 

e subsidiar a promoção de condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis 

para os trabalhadores.  

Tais políticas demonstram caráter intrassetorial envolvendo todos os 

níveis de atenção e esferas de governo do SUS e intersetorial envolvendo 

Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, Educação e demais 

setores relacionados com as políticas de desenvolvimento.  

Segundo o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) 

(Dec. Nº 7.602/2011), todos são responsáveis em implementar as ações para a 

promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável por intermediar a 

relação empregado e empregador regidos pela CLT, em elaborar e supervisionar 

o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), envolve os conceitos de 

Saúde Ocupacional e ferramentas como Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMTs) e Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPAs). 

O Ministério da Saúde fomenta a estruturação de atenção integral à saúde 

dos trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e processos de 

trabalhos saudáveis, o fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e 

agravos relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos 

trabalhadores, reabilitação física e psicossocial, envolve os conceitos de Saúde 

do Trabalhador e ferramentas como Vigilância em Saúde do Trabalhador 

(VISAT), CERESTs, Sistema Nacional de Notificação (SINAN) e Rede Sentinela 

em Saúde do Trabalhador. 

 

O Ministério da Previdência Social é responsável em subsidiar a 

formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à interseção entre as 

ações de segurança e saúde no trabalho e reconhecimento dos benefícios 

previdenciários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, por intermédio do 

INSS, via Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), realiza ações de 

reabilitação profissional e avalia a incapacidade laborativa para fins de 

concessão de benefícios previdenciários. 

A CAT é um formulário, instituído pelo Instituto Nacional de Previdência 

Social que deve ser preenchido na ocorrência de todo acidente ou doença 

relacionada ao trabalho para fins previdenciários, permitindo que os serviços de 

saúde gerem informações sobre os agravos, norteando as ações de prevenção 

e promoção da saúde. Em casos de acidentes com servidores públicos efetivos, 

também, é obrigatório o preenchimento da Comunicação de Acidente do 

Trabalho. 

Vigilância em Saúde do Trabalhador A Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (VISAT) compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo 
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do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores 

determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos 

processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológicos, social, 

organizacional e epidemiológico, com a finalidade de avaliar, planejar e executar 

intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los. 

(Portaria n° 3.120/98).  

A VISAT é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde, como preconiza a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

Trabalhadora. 

Cabe à VISAT a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da 

população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos 

agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e 

processos produtivos. Seu campo de atuação objetiva a relação da saúde com 

o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias 

desenvolvidas com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas.  

Dentro da perspectiva estruturante, essencial ao modelo de Atenção 

Integral em Saúde do Trabalhador e como componente da vigilância em saúde, 

a VISAT deve inserir-se no processo de construção da Rede de Atenção à 

Saúde, coordenada pela Atenção Primária à Saúde. (Portaria GM/MS Nº 

3.252/09). 

Segundo a Portaria n°3.252/2009, a VISAT tem como objetivo a análise 

permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de 

ações que se destina a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de 

populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da 

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas 

de saúde.  

Constitui-se ações de promoção da saúde da população, vigilância, 

proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo:  

 

I – vigilância epidemiológica  
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II – promoção da saúde  

III – vigilância da situação em saúde  

IV – vigilância em saúde ambiental  

V – vigilância da saúde do trabalhador VI – vigilância sanitária 

As ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador exigem embasamento 

legal para o seu desenvolvimento, uma vez que são regidas pelo princípio da 

legalidade. Dentre os instrumentos legais, encontram-se a Constituição Federal, 

as constituições estaduais e municipais e as leis orgânicas que fundamentam a 

base jurídica da VISAT no SUS.  

 

Além das normas legais que são próprias do setor saúde, existem 

legislações trabalhistas, previdenciárias, ambientais e ainda há alguns 

dispositivos internacionais que podem ser invocados pela autoridade pública 

para garantirem a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.  

 

Atenção Básica e Saúde do Trabalhador 

 

As ações de Saúde do Trabalhador na Atenção Básica estão previstas no 

processo de construção da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador com o objetivo de integrar a rede de serviços do SUS, voltados à 

assistência e à vigilância, para o desenvolvimento e a ampliação de forma 

articulada das ações em Saúde do Trabalhador.  

A Atenção Básica assume o papel de centro de comunicação e 

coordenação dos fluxos de toda a rede.  

A Portaria Nº 648 GM/2006, da Política Nacional de Atenção Básica, 

revisou as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), definindo a Atenção Básica como se segue: 
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“um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território 

em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e 

baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários 

com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social.” (Brasil, 2006)” 

Nesse cenário, o CEREST atua como o ponto de atenção da rede que 

possui como principal atribuição o matriciamento das ações de saúde do 

trabalhador, por meio da rede sentinela e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

que se organiza a partir dos pontos de atenção, detecção e registro dos agravos 

relacionados ao trabalho.  

De acordo com o Manual da RENAST, é consenso que a inserção efetiva 

das ações de Saúde do Trabalhador no SUS está diretamente relacionada à sua 

assimilação pela Atenção Básica.  

 

A Equipe de Enfermagem do trabalho 

 

A Saúde Pública é a ciência e arte de promover, proteger e recuperar a 

saúde física e mental por meio de medidas de alcance coletivo e de motivação 

da população.  
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A enfermagem do trabalho é um ramo da enfermagem de Saúde Pública 

e, como tal, utiliza os mesmos métodos e técnicas empregadas em Saúde 

Pública, visando à promoção da saúde do trabalhador; proteção contra os riscos 

decorrentes de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, 

físicos, biológicos e psicossociais; manutenção de sua saúde no mais alto grau 

do bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças ocupacionais ou 

não ocupacionais e sua reabilitação.  

A equipe de enfermagem do trabalho é composta por Enfermeiro do 

Trabalho e Técnico em Enfermagem do Trabalho.  

Enfermeiro do Trabalho é o portador de certificado de conclusão de curso 

de especialização em enfermagem do trabalho, em nível de pós-graduação. O 

Técnico em Enfermagem do Trabalho é o Técnico em Enfermagem portador de 

certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem do Trabalho a 

título de especialização técnica. 

 

 

Atribuições específicas da equipe de Enfermagem 

 

Enfermeiro 

• Programar e realizar ações de assistência básica e de Vigilância à Saúde 

do Trabalhador.  

• Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador 

em seu domicílio.  

• Realizar entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador.  

• Notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de instrumentos de 

notificação utilizados pelo setor de saúde.  

• Planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do 

Trabalhador. 
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Técnico em Enfermagem 

• Acompanhar, por meio de visita domiciliar, os trabalhadores que 

sofreram acidentes graves e/ou os portadores de doença relacionada ao trabalho 

que estejam ou não afastados do trabalho ou desempregados.  

• Preencher e organizar arquivos das fichas de acompanhamento de 

Saúde do Trabalhador.  

• Participar do Planejamento das atividades educativas em Saúde do 

Trabalhador.  

• Coletar material biológico para exames laboratoriais. 

 

Ações em saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no nível local 

de saúde  

 

As propostas de ações apresentadas a seguir deverão ser desenvolvidas 

pela rede básica municipal de saúde, quer ela se organize em equipes de Saúde 

da Família, em Agentes Comunitários de Saúde e/ou em centros/postos de 

saúde.  

Não devem ser compreendidas como um check-list, devendo ser 

discutidas e adaptadas em função da dinâmica de trabalho dos grupos de 

profissionais que atuam na atenção básica no nível municipal de saúde. 

 

Atribuições gerais da equipe de saúde  

• Na atenção básica, a equipe de saúde deve identificar e registrar:  

• A população, economicamente ativa, por sexo e faixa etária.  
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• As atividades produtivas existentes na área, bem como os perigos e os 

riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente.  

• Os integrantes das famílias que são trabalhadores (ativos do mercado 

formal ou informal, no domicílio, rural ou urbano e desempregados), por sexo e 

faixa etária.  

• A existência de trabalho precoce (crianças e adolescentes menores de 

16 anos, que realizam qualquer atividade de trabalho, independentemente de 

remuneração, que frequentem ou não as escolas). 

• A ocorrência de acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho que 

acometam trabalhadores inseridos tanto no mercado formal como informal de 

trabalho. 

 

Atribuições para o serviço de saúde 

• Organizar e analisar os dados obtidos em visitas domiciliares realizadas 

pelos agentes e membros das equipes de Saúde da Família.  

• Desenvolver programas de Educação em Saúde do Trabalhador.  

• Incluir o item ocupação e ramo de atividade em toda ficha de 

atendimento individual de crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos.  

• Em caso de acidente ou doença relacionada com o trabalho, deverão 

ser adotadas as seguintes condutas:  

1. Condução clínica dos casos (diagnóstico, tratamento e alta) para 

aquelas situações de menor complexidade, estabelecendo os mecanismos de 

referência e contrarreferência necessários.  

2. Encaminhamento dos casos de maior complexidade para serviços 

especializados em Saúde do Trabalhador, mantendo o acompanhamento dos 

mesmos até a sua resolução.  
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3. Notificação dos casos, mediante instrumentos do setor saúde: Sistema 

de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH); Sistema de Informações de Agravos Notificáveis (SINAN) e Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB).  

4. Solicitar à empresa a emissão da CAT, em se tratando de trabalhador 

inserido no mercado formal de trabalho.  

5. Investigação do local de trabalho, visando estabelecer relações entre 

situações de risco observadas, e o agravo que está sendo investigado.  

6. Realizar orientações trabalhistas e previdenciárias, de acordo com cada 

caso.  

7. Informar e discutir com o trabalhador as causas de seu adoecimento. 

 

Trabalho precoce 

 

Cresce a cada dia o número de crianças e adolescentes que trabalham. 

Uns fazem trabalho leve, acompanhados e protegidos pela família, 

desenvolvendo-se na convivência coletiva e adquirindo os saberes transmitidos 

através das gerações. Outros, por constituírem-se, às vezes, na única fonte de 

renda familiar, tornam-se fundamentais para a sobrevivência de seu grupo 

familiar à custa da própria saúde e oportunidades de desenvolvimento humano 

que lhes são negadas como direito social. Qualquer atividade produtiva no 

mercado formal ou informal, que retire a criança e/ou o adolescente do convívio 

com a família e com outras crianças, prejudicando, assim, as atividades lúdicas 

próprias da idade, por comprometer o seu desenvolvimento cognitivo, físico e 

psíquico, deve ser combatida e constitui-se situação de alerta epidemiológico em 

Saúde do Trabalhador. Ao perceber a existência de criança em situação de 

trabalho infantil, o profissional deve:  

• Levantar a situação no local de trabalho e junto à família.  

• Discutir a situação com a família.  
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• Comunicar ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, ao 

Conselho Tutelar da área e à Secretaria de Assistência Social do INSS.  

• Buscar soluções em conjunto com a comunidade, a família e as 

instituições referidas acima. 

 

Acidente de trabalho 

 

O termo “acidentes de trabalho” refere-se a todos os acidentes que 

ocorrem no exercício da atividade laboral ou no percurso de casa para o trabalho 

e vice-versa, podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado formal como 

informal de trabalho. São também considerados como acidentes de trabalho 

aqueles que, embora não tenham sido causa única, contribuíram diretamente 

para a ocorrência do agravo. São eventos agudos, podendo ocasionar morte ou 

lesão, a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade 

para o trabalho. 

Arranjo físico inadequado do espaço de trabalho, falta de proteção em 

máquinas perigosas, ferramentas defeituosas, possibilidade de incêndio e 

explosão, esforço físico intenso, levantamento manual de peso, posturas e 

posições inadequadas, pressão da chefia por produtividade, ritmo acelerado na 

realização das tarefas, repetitividade de movimento, extensa jornada de trabalho 

com frequente realização de hora extra, pausas inexistentes, trabalho noturno 

ou em turnos, presença de animais peçonhentos e presença de substâncias 

tóxicas nos ambientes de trabalho estão entre os fatores mais frequentemente 

envolvidos na gênese dos acidentes de trabalho. 

Tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho são 

classificados em:Riscos ou agentes físicos - São aqueles que se apresentam 

sob forma de energia: ruído, vibração, calor, frio, luminosidade, ventilação, 

umidade, pressões anormais, radiação etc.  

 



 

 

P
ág

in
a3

2
8

 

Riscos ou agentes químicos – Substâncias químicas tóxicas, presentes 

nos ambientes de trabalho nas formas de gases, fumo, névoa, neblina e/ou 

poeira. 

 

Riscos ou agentes biológicos - São formas vivas ou produtos e 

substâncias deles derivados, como: bactérias, fungos, parasitas, vírus, etc. 

 

Risco Ergonômico - Levantamento e transporte manual de peso, 

repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de 

trabalho, trabalho em turnos e noturno e outras situações geradoras de estresse 

físico e/ou psíquico. 

 

Risco de acidentes - Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, 

incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, 

quedas e animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão 

contribuir para a ocorrência de acidentes.  

Os principais acidentes que ocorrem com os profissionais da saúde nas 

unidades básicas são de trajeto, com material perfurocortante contaminado e 

alergias às substâncias químicas utilizadas na desinfecção.  

Acidentes fatais –É aquele que leva a óbito imediatamente após sua 

ocorrência ou posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou 

não. Devem gerar notificação e investigação imediata. Em se tratando de 

acidente ocorrido com trabalhadores do mercado formal, acompanhar a emissão 

da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela empresa, que deverá fazê-

la até 24 horas após a ocorrência do evento.  

 

Acidentes graves –É aquele que acarreta mutilação, física ou funcional, 

e o que leva à lesão cuja natureza implique em comprometimento extremamente 

sério, preocupante. Acidentes com trabalhador menor de 18 anos 
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independentemente da gravidade; acidente ocular; fratura fechada; fratura 

aberta ou exposta; fratura múltipla; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo 

de nervos e medula espinhal; eletrocussão; asfixia traumática ou 

estrangulamento; politraumatismo; afogamento; traumatismo de tórax/ 

abdome/bacia, com lesão; ferimento com menção de lesão visceral ou de 

músculo ou de tendão; amputação traumática; lesão por esmagamento; 

queimadura de III grau; traumatismo de nervos e da medula espinhal e 

intoxicações agudas. 

 

Procedimento no acidente de trabalho 

 

• Acompanhar e articular a assistência na rede de referência para a 

prevenção das sequelas.  

• Acompanhar a emissão da CAT pelo empregador.  

• Preencher o Laudo de Exame Médico (LEM).  

• Notificar o caso nos instrumentos do SUS.  

• Investigar o local de trabalho, visando estabelecer relações entre o 

acidente ocorrido e situações de risco presentes no local de trabalho.  

• Desenvolver ações de intervenção, considerando os problemas 

detectados nos locais de trabalho.  

• Orientar sobre os direitos trabalhistas e previdenciários.  

• Após a alta hospitalar, realizar acompanhamento domiciliar, registrando 

as avaliações em ficha a ser definida pelo SIAB.  

 

Doenças relacionadas ao trabalho 
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As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos 

que incide na saúde dos trabalhadores, causado, desencadeado ou agravado 

por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Manifesta-se de forma 

lenta, insidiosa, podendo levar anos, às vezes até mais de 20, para manifestar o 

que, na prática, tem demonstrado ser um fator dificultador no estabelecimento 

da relação entre uma doença sob investigação e o trabalho. Também são 

consideradas as doenças provenientes de contaminação acidental no exercício 

do trabalho e as doenças endêmicas quando contraídas por exposição ou 

contato direto, determinado pela natureza do trabalho realizado.  

Algumas doenças do trabalho são consideradas pelo Ministério da saúde 

como prioridades para notificação e investigação epidemiológica, são elas: 

Pneumoconioses; Silicose; Asbestose; Asma ocupacional; Perda auditiva 

induzida por ruído;Lesão por esforço repetitivo / Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (LER/DORT); Intoxicações Exógenas; Dermatoses 

ocupacionais; Distúrbios mentais do trabalho. Ressalta-se que cada estado ou 

município tem autonomia para a inclusão de outras doenças, em função de suas 

específicas necessidades regionais e locais. 

 

Doenças das vias aéreas 

 

As doenças das vias aéreas estão diretamente relacionadas com 

materiais inalados nos ambientes de trabalho. Dependem das propriedades 

físico-químicas desses agentes, da susceptibilidade individual e do local de 

deposição de partículas – nariz, traqueia, brônquios ou parênquima pulmonar. 

Quando o local de deposição é o nariz, geralmente a resposta clínica é a 

rinite, a perfuração septal ou o câncer nasal; quando se localiza na traqueia ou 

brônquios, pode-se observar broncoconstricção, devido à reação antígeno x 

anticorpo ou induzida por reflexo irritativo; quando se localiza no parênquima 

pulmonar, pode ocorrer alveolite alérgica extrínseca, como no caso das poeiras 

orgânicas; pneumoconiose, como no caso das poeiras minerais; ou lesão 

pulmonar aguda, bronquiolite e edema pulmonar. No caso de poeiras e gases 
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radioativos, tem-se observado câncer pulmonar. Considerando-se a magnitude 

do problema, serão priorizadas a notificação e a investigação das 

pneumoconioses e asma ocupacional. 

 

 

 

Pneumoconioses 

 

São patologias resultantes da deposição de partículas sólidas no 

parênquima pulmonar, levando a um quadro de fibrose, ou seja, ao 

endurecimento intersticial do tecido pulmonar.  

As pneumoconioses mais importantes são aquelas causadas pela poeira 

de sílica, configurando a doença conhecida como silicose, e aquelas causadas 

pelo asbesto, configurando a asbestose. 

 

Silicose 

 

É a principal pneumoconiose no Brasil, causada por inalação de poeira de 

sílica livre cristalina (quartzo). Caracteriza-se por um processo de fibrose, com 

formação de nódulos isolados nos estágios iniciais e nódulos conglomerados e 

disfunção respiratória nos estágios avançados. Atinge trabalhadores inseridos 

em diversos ramos produtivos: na indústria extrativa (mineração subterrânea e 

de superfície); no beneficiamento de minerais (corte de pedras, britagem, 

moagem, lapidação); em fundições; em cerâmicas; em olarias; na escavação de 

poços; polimentos e limpezas de pedras.  

Os sintomas, normalmente, aparecem após longos períodos de 

exposição, cerca de 10 a 20 anos. É uma doença irreversível, de evolução lenta 

e progressiva. Sua sintomatologia inicial é discreta – tosse e escarros. Nessa 
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fase não se observa alteração radiográfica. Com o agravamento do quadro, 

surgem sintomas como dispneia de esforço e astenia. Em fases mais avançadas, 

pode surgir insuficiência respiratória, com dispneiaaos mínimos esforços e até 

em repouso. A forma aguda, conhecida como silicose aguda, é uma doença 

extremamente rara, está associada à exposição a alta concentração de poeira 

de sílica.  

O diagnóstico está fundamentado na história clínico-ocupacional, na 

investigação do local de trabalho, no exame físico e nas alterações encontradas 

em radiografias de tórax, as quais deverão ser realizadas de acordo com técnica 

preconizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Asbestose 

 

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de asbesto, também 

conhecido como amianto. O asbesto possui ampla utilização industrial, 

principalmente, na fabricação de produtos de cimento-amianto, materiais de 

fricção como pastilhas de freio, materiais de vedação, piso e produtos têxteis, 

como mantas e tecidos resistentes ao fogo. Assim, os trabalhadores expostos, 

ocupacionalmente, a esses produtos são aqueles vinculados à indústria extrativa 

ou à indústria de transformação. Também estão expostos os trabalhadores da 

construção civil e os trabalhadores que se ocupam da colocação e reforma de 

telhados, isolamento térmico de caldeiras, tubulações e manutenção de fornos 

(tijolos refratários). 

A asbestose é a pneumoconiose associada ao asbesto ou amianto, sendo 

uma doença eminentemente ocupacional. A doença, de caráter progressivo e 

irreversível, tem um período de latência superior a 10 anos, podendo se 

manifestar alguns anos após cessada a exposição. Clinicamente, caracteriza-se 

por dispneia de esforço, estertores crepitantes nas bases pulmonares, 

baqueteamento digital, alterações funcionais e pequenas opacidades irregulares 

na radiografia de tórax.  
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O diagnóstico é realizado a partir da história clínica e ocupacional, do 

exame físico e das alterações radiológicas. O Raio X de tórax assim como sua 

leitura deverão ser realizados de acordo com as normas preconizadas pela OIT. 

 

Perda Auditiva Induzida por Ruído 

 

A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), relacionada ao trabalho, é 

uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição 

continuada em níveis elevados de ruído. Algumas de suas características são:  

• é sempre neurossensorial, por causar danos às células do órgão de 

CORTI;  

• é irreversível e quase sempre similar bilateralmente;  

• é passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído 

intenso. 

 

O ruído é um agente físicouniversalmente distribuído, está presente em 

praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento da doença está 

relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, às características 

físicas do ruído e à susceptibilidade individual.  

O surgimento de PAIR pode ser potencializado por exposição 

concomitante à vibração, a produtos químicos, principalmente os solventes 

orgânicos,ao uso de medicação ototóxica. Se o trabalhador for portador de 

diabetes, poderá ter elevada sua susceptibilidade ao ruído.  

O diagnóstico da PAIR só pode ser estabelecido por meio de um conjunto 

de procedimentos: anamnese clínica e ocupacional, exame físico, avaliação 

audiológica e, se necessário, outros testes complementares.  

A exposição ao ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações 

importantes na qualidade de vida do trabalhador em geral, na medida em que 
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provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e 

perda da autoimagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações 

do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade. 

 

 

Lesão por esforço repetitivo / Distúrbio Osteomuscular Relacionado 

ao Trabalho 

 

As lesões por esforços repetitivos/Doenças osteomusculares 

relacionadas com o trabalho (LER/DORT) são afecções decorrentes das 

relações e da organização do trabalho existentes no moderno mundo do 

trabalho, em que as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, com 

posturas inadequadas, trabalho muscular estático, conteúdo pobre das tarefas, 

monotonia e sobrecarga mental, associadas à ausência de controle sobre a 

execução das tarefas, ritmo intenso de trabalho, pressão por produção, relações 

conflituosas com as chefias e estímulo à competitividade exacerbada. Vibração 

e frio intenso também estão relacionados com o surgimento de quadros de 

LER/DORT. 

 

Caracteriza-se por um quadro de dor crônica, sensação de formigamento, 

dormência, fadiga muscular (por alterações dos tendões, musculatura e nervos 

periféricos) e dor muscular ou nas articulações, especialmente ao acordar à 

noite. É um processo de adoecimento insidioso, carregado de simbologias 

negativas sociais e intenso sofrimento psíquico: incertezas, medos, ansiedades 

e conflitos. Acomete trabalhadores inseridos nos mais diversos ramos de 

atividade, com destaque para aqueles que estão nas linhas de montagem do 

setor metalúrgico, empresas do setor financeiro, de autopeças, da alimentação, 

de serviços e de processamento de dados. 
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Intoxicação exógena 

 

Intoxicação é a manifestação clínica dos efeitos nocivos resultantes da 

interação entre um toxicante (a substância química) e sistema biológico.  Por 

envenenamento, entende-se o transtorno produzido por toxinas. As intoxicações 

podem ser classificadas quanto ao tempo em: Agudas, quando ocorre uma ou 

mais exposições num período muito curto, cerca de 24horas. Subagudas, 

quando há exposições repetidas num tempo mais longo, 24horas há três meses. 

Crônicas, quando ocorrem exposições por mais de três meses até anos. 

Quanto à intensidade, são classificadas clinicamente em leve, moderada 

e grave. As vias de exposição ao toxicante podem ser: endovenosa, respiratória, 

intraperitoneal, subcutânea, intramuscular, intradérmica, retal, oral e dermal. As 

causas: acidental (individual ou coletiva), profissional, intensional (tentativa de 

suicídio, de homicídio) ou ambiental. 

Alguns agentes patógenos são de primordial importância para a saúde do 

trabalhador, sendo de notificação compulsória, são eles: Agrotóxicos; Chumbo-

saturnismo; Mercúrio-hidrargirismo; Solventes orgânicos; Benzeno – 

benzenismo. 

 

Picadas por animais peçonhentos 

 

Verificar se ocorreu no exercício de atividades laborais, notificar e 

investigar a situação. 

 

Dermatoses Ocupacionais 

 

As dermatoses ocupacionais, embora benignas em sua maioria, 

constituem problema de avaliação difícil e complexa. Referem-se a toda 
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alteração da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente, causada, 

condicionada, mantida ou agravada pela atividade de trabalho. São causadas 

por agentes biológicos, físicos e, principalmente, por agentes químicos. 

Aproximadamente, 80% das dermatoses ocupacionais são provocadas 

por substâncias químicas presentes nos locais de trabalho, ocasionando 

quadros do tipo irritativo (a maioria) ou do tipo sensibilizante.  

O diagnóstico é realizado a partir da anamnese clínico-ocupacional e do 

exame físico. O teste de contato deve ser realizado quando se suspeita de 

quadro do tipo sensibilizante, visando identificar o(s) agente(s) alergênico(s). 

 

Distúrbios mentais e trabalho 

 

O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de adoecimento, 

de desencadeamento e de crescente aumento de distúrbios psíquicos. Os 

determinantes do trabalho que desencadeiam ou agravam distúrbios psíquicos 

irão, geralmente, se articular a modos individuais de responder, interagir e 

adoecer, ou seja, as cargas do trabalho vão incidir sobre um sujeito particular, 

portador de uma história singular preexistente ao seu encontro com o trabalho. 

O processo de sofrimento psíquico não é, muitas vezes, imediatamente 

visível. Seu desenvolvimento acontece de forma “silenciosa” ou “invisível”, 

embora também possa eclodir de forma aguda por desencadeantes diretamente 

ocasionados pelo trabalho. 

Alguns sinais e sintomas de distúrbios psíquicos são: modificação do 

humor, fadiga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do 

sono (falta ou excesso), ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, 

descontrole emocional, agressividade, tristeza, alcoolismo, absenteísmo. Alguns 

desses quadros podem vir acompanhados ou não de sintomas físicos como 

dores (de cabeça ou no corpo todo), perda do apetite, mal-estar geral, tonturas, 

náuseas, sudorese, taquicardia, somatizações, conversões (queixas de 
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sintomas físicos que não são encontrados em nível de intervenções médicas) e 

sintomas neurovegetativos diversos. 

Fatores do trabalho que podem gerar ou desencadear distúrbios 

psíquicos:  

• Condições de trabalho: físicas, químicas e biológicas, vinculadas à 

execução do trabalho.  

• A organização do trabalho: estruturação hierárquica, divisão de tarefa, 

jornada, ritmo, trabalho em turno, intensidade, monotonia, repetitividade, 

responsabilidade excessiva, entre outros. 

• O trabalhador com suspeita de distúrbio psíquico relacionado ao trabalho 

deverá ser encaminhado para atendimento especializado em Saúde do 

Trabalhador e para assistência médico-psicológica. 

 

Procedimentos a serem adotados frente a diagnósticos de doenças 

relacionadas ao trabalho pelo nível local de saúde 

 

• Afastar o trabalhador imediatamente da exposição – o afastamento 

deverá ser definitivo para as doenças de caráter progressivo.  

• Realizar o tratamento nos casos de menor complexidade.  

• Encaminhar os casos de maior complexidade para a rede de referência, 

acompanhá-los e estabelecer a contrarreferência.  

• Notificar o caso nos instrumentos do SUS.  

• Investigar o local de trabalho, visando estabelecer relações entre a 

doença sob investigação e os fatores de risco presentes no local de trabalho.  

• Desenvolver ações de intervenção, considerando os problemas 

detectados nos locais de trabalho. 

Para trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, acrescentar:  
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• Acompanhar a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 

pelo empregador.  

• Preencher o item II da CAT, referente a informações sobre diagnóstico, 

laudo e atendimento.  

• Encaminhar o trabalhador para perícia do INSS, fornecendo-lhe o 

atestado médico referente ao afastamento do trabalho dos primeiros quinze dias.  

• Orientar sobre direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

VIII.  Protocolo de Enfermagem na Atenção à Saúde Mental 

 

Neste documento serão apresentados aspectos da Política Nacional de 

Saúde Mental para nortear as ações do enfermeiro no contexto da área da Saúde 

Mental e Enfermagem Psiquiátrica no Brasil e buscou-se configurar a Rede de 

Atenção Psicossocial existente, segundo o Ministério da Saúde, elencar algumas 

ferramentas e atribuições do enfermeiro nas ações referentes ao tema, elucidar 

a importância do profissional enfermeiro no atendimento às necessidades do 

Centro de Atenção Psicossocial, quais as intervenções de enfermagem no 

momento de crise e destacar pontos importantes a serem considerados em 

situações de urgência e emergência.  

Entende-se que a adoção de um Protocolo em Saúde Mental configura-

se um desafio, pois implica, em além de discutir práticas e crenças muitas vezes 

cristalizadas, reconhecer a plasticidade do cuidado influenciado pelas mudanças 

nas políticas públicas de saúde e pela Rede Assistencial existente. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a prática cotidiana de 

cuidado dos enfermeiros, embora se reconheça que não tem a intenção de 

esgotar os conteúdos e abordagens nele expressos. O processo de construção 

do conhecimento é dinâmico e pode envolver ajustamentos necessários a cada 

realidade, desde que ancorada em fundamentações teóricas, nas demandas e 

necessidades das pessoas a serem cuidadas.  
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O enfermeiro no contexto da política nacional de saúde mental 

 

A Lei nº 10.216/2001 traz um marco importante para a área da saúde 

mental no Brasil, pois redireciona as ações da assistência especializada, na 

medida em que privilegia o oferecimento de tratamento em serviços de base 

comunitária e dispõe, ainda, sobre a proteção e os direitos das pessoas com 

transtornos mentais, nos quais se incluem os dependentes de substâncias 

psicoativas (BRASIL, 2004). 

A referida Lei legitima a Política Nacional de Saúde Mental e tem entre 

suas diretrizes a desinstitucionalização, com a redução progressiva de leitos em 

hospitais psiquiátricos; a expansão e consolidação da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); a inclusão das ações de saúde mental na atenção básica; 

a atenção integral ao usuário; a implantação de um programa permanente de 

formação de profissionais para Reforma Psiquiátrica; a promoção dos direitos de 

pacientes e familiares e, por fim, a implantação de um programa de geração de 

renda e trabalho de usuário (BRASIL, 2005). 

Para atender à lógica do Modelo de Atenção Psicossocial foi instituída, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas que tem como finalidade 

criar, ampliar e articular pontos de atenção à saúde para todos aqueles que 

necessitam de atendimento especializado. 

No que se refere ao cuidado à pessoa usuária de álcool e outras drogas, 

vale destacar a Portaria Nº 1.028, de 1º de julho de 2005, que trata de ações que 

visam à redução de danos sociais e à saúde. A redução de danos desenvolve-

se por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não 

podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como 

objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou 

no consumo. Definir que as ações compreendam uma ou mais das medidas de 

atenção integral à saúde, listadas a seguir, praticadas respeitando as 
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necessidades do público alvo e da comunidade: informação, educação e 

aconselhamento; assistência social e à saúde e disponibilização de insumos de 

proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites. 

 

Entende-se que a complexidade da atenção em saúde mental só pode ser 

atendida se houver articulação efetiva entre serviços e dispositivos sociais 

existentes na comunidade, seguindo a lógica da atenção territorial, na 

perspectiva da inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao 

exercício da cidadania. 

Nesse contexto vale ressaltar que a enfermagem é uma categoria 

profissional essencial na construção desses espaços de cuidado. Além de o 

enfermeiro ser profissional obrigatório na constituição da equipe mínima de 

diversos pontos de atenção da RAPS, ele possui competências humanísticas e 

integrais para o trabalho no território com foco no cuidado à pessoa e suas 

relações num determinado contexto, sendo esses fatores que facilitam a 

construção de um plano terapêutico mais próximo da realidade de cada usuário 

(ROCHA, 2005). 

A configuração da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), segundo a 

Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011, é constituída pelos seguintes 

componentes:  

 

I - atenção básica em saúde,  

II - atenção psicossocial especializada,  

III - atenção de urgência e emergência, 

IV - atenção residencial de caráter transitório,  

V - atenção hospitalar,  

VI - estratégias de desinstitucionalização  

VII - reabilitação psicossocial. 
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Nos municípios onde a RAPS ainda é insuficiente, por não possuir todos 

os pontos de atenção descritos acima, os enfermeiros da Atenção Básica 

deverão desenvolver competências específicas para o cuidado em saúde 

mental, além de articular com outros profissionais e serviços para possibilitar 

resposta resolutiva no próprio território.  

O PSPWC tem sido porta de entrada para a atenção em Psiquiatria é uma 

unidade responsável por encaminhar às clínicas psiquiátricas, se houver 

necessidade, os usuários para a internação pelo SUS. Caso não seja necessária 

a internação, deve ser feito o encaminhamento aos serviços substitutivos 

(CAPS) ou a outras unidades de saúde, dependendo da necessidade do usuário 

e da disponibilidade de serviços oferecidos no território. Cabe ressaltar que o 

PSPWC deverá ser substituído por serviços de atenção de urgência e 

emergência e de atenção psicossocial especializada à medida que a RAPS for 

implementada. 

 

Em todos os componentes preconizados pelas RAPS estão previstas 

equipes multiprofissionais e o enfermeiro é componente de todos elas. 

Considerando isso, é fundamental que os enfermeiros sejam competentes para 

atender, juntamente com a equipe, as demandas em saúde mental e articular os 

diversos pontos estabelecidos pela RAPS com os existentes no território. 

 

Atribuições do enfermeiro nas ações de saúde mental e psiquiatria 

 

Realizar acolhimento 

O acolhimento tem por objetivo oferecer escuta diferenciada que 

possibilita a ressignificação de sentimentos, observação de sinais e sintomas, 

bem como as condições familiares e sociais para as intervenções necessárias, 

receber o usuário acolhendo a sua demanda e contribuindo para a sua 
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integração ao grupo e à unidade; informar sobre a dinâmica do serviço; o 

tratamento e a forma de cuidar, assim como esclarecer dúvidas; identificar 

necessidades e potenciais do sujeito para facilitar a definição de um projeto 

terapêutico inicial, personalizado e efetivo. 

O acolhimento realizado nas unidades de Saúde é um dispositivo para a 

formação de vínculo e a prática de cuidado entre o profissional e o usuário. Em 

uma primeira conversa, por meio do acolhimento, a equipe da unidade de Saúde 

já pode oferecer um espaço de escuta a usuários e a famílias, de modo que eles 

se sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e 

angústias, sabendo então que a UBS está disponível para acolher, acompanhar 

e, se o caso exigir, cuidar de forma compartilhada com outros serviços. 

Esses encontros com os usuários oferecem ao profissional a possibilidade 

de conhecer as demandas de saúde da população de seu território. Com esse 

conhecimento, a equipe de Saúde tem como criar recursos coletivos e individuais 

de cuidado avaliados como os mais necessários ao acompanhamento e ao 

suporte de seus usuários e de sua comunidade. No campo da Saúde Mental, 

têm-se como principais dispositivos comunitários os grupos terapêuticos, os 

grupos operativos, a abordagem familiar, as redes de apoio social e/ou pessoal 

do indivíduo, os grupos de convivência, os grupos de artesanato ou de geração 

de renda, entre outros (BRASIL, 2013). 

 

Implementar o processo de enfermagem em saúde mental por meio 

da construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) 

 

Em 15 de outubro de 2009, o Conselho Federal de Enfermagem 

determinou por meio da Resolução 358/2009 que “O Processo de Enfermagem 

deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem”, 

sendo que cabe ao enfermeiro a liderança na execução e avaliação do Processo 

de Enfermagem. 
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É sabido que, para a implementação do Processo de Enfermagem, é 

fundamental, então, que o enfermeiro realize consulta de enfermagem em Saúde 

Mental. Ainda não é uma realidade na saúde mental, porque há dificuldades de 

compreender a efetividade e vantagem da SAE e muitos enfermeiros acreditam 

que tais ações parecem acarretar apenas maior volume de trabalho burocrático. 

Por outro lado, a realização do Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve 

ser uma prática comum a todos os serviços de saúde mental e, para a confecção 

do PTS, a consulta de enfermagem se faz necessária. 

O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 

equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. Geralmente é 

dedicado a situações mais complexas. No fundo é uma variação da discussão 

de “caso clínico”. É bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde 

mental como forma de propiciar uma atuação integrada da equipe valorizando 

outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento 

dos usuários. Portanto, é uma reunião de toda a equipe em que todas as opiniões 

são importantes para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de 

cuidado em saúde e, consequentemente, para definição de propostas de ações. 

O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de Projeto Terapêutico 

Individual, como também é conhecido, parece melhor porque destaca que o 

projeto pode ser feito para grupos ou famílias e não só para indivíduos, além de 

frisar que o projeto busca a singularidade (a diferença) como elemento central 

de articulação (lembrando que os diagnósticos tendem igualar os sujeitos e 

minimizar as diferenças: hipertensos, diabéticos, etc.). 

 

Como sugestão para facilitar a compreensão da possível 

operacionalização da realização da consulta de enfermagem e PTS, seguem as 

orientações para a realização da consulta de enfermagem:  
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1 – Escolher espaço que possua recursos físicos e matérias para a 

realização da consulta, com iluminação e ventilação adequadas, além de 

considerar a privacidade. 2 – Preparar o ambiente de forma acolhedora.  

3 – Se apresentar ao paciente e convidar para o ambiente da entrevista.  

4 – Nesse momento, cabe ao enfermeiro avaliar a necessidade ou não da 

presença de um familiar ou pessoa que possua vínculo para acompanhar a 

consulta. Se houver necessidade desta presença é importante ouvir o usuário 

primeiramente e sempre dar espaço para a verbalização.  

5 – O início da entrevista deve ser pouco diretiva, permitindo a livre 

expressão do paciente ou acompanhante.  

6 – Após a exposição inicial do usuário ou acompanhante, o entrevistador 

deve adotar um papel mais ativo e observar linguagem não verbal. Vale destacar 

que, a avaliação psiquiátrica começa antes mesmo do início da entrevista, com 

a observação da expressão facial e corporal do paciente, trajes, movimentos e 

maneira de se apresentar.  

7 – Depois desse contato, o enfermeiro deve proceder o Processo de 

Enfermagem que compreende 5 etapas (Resolução COFEN 358/2009, 

BRESSAN, 2013):  

 

 

1ª etapa – Coleta de dados (ou Histórico de Enfermagem). Esta etapa 

compreende a realização da anamnese/entrevista, exame psíquico, exame físico 

e comentários/ observações do enfermeiro. A entrevista é a fase inicial e é a 

primeira e melhor oportunidade do usuário dizer como percebe o seu estado de 

saúde. Propicia a compreensão de como a pessoa é, como ela e a família 

encaram o processo saúde-doença, quais são suas perspectivas em relação ao 

cuidado e como podem participar do plano de cuidados que será estabelecido 

pelo enfermeiro. Para isso, mais do que um diálogo organizado, a entrevista 

exige habilidades de comunicação terapêutica, de escuta para entender e 
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explorar os dados que o paciente traz e reconhecer esse momento como uma 

oportunidade de estabelecer vínculo. 

Detalhando um pouco mais, a anamnese/entrevista é composta por vários 

itens e trata-se do relato da sequência de fatos importantes sobre a situação 

atual ou pregressa do indivíduo com queixa clínica (Cheniaux, 2008). A 

anamnese/entrevista é composta por: identificação, queixa principal, história da 

doença atual, história patológica pregressa, história social, história familiar, 

necessidades e nível de autonomia: padrão do sono, padrão de funcionamento 

intestinal e urinário, hábitos alimentares, hidratação, atividades de vida diária 

(AVD), atividades instrumentais de vida diária (AIVD), relacionamento social e 

companhias, atividade física, de recreação e lazer, relacionamento afetivo, 

aspectos da sexualidade, informação sobre sua condição e tratamento 

(Townsend, 2002 e Cheniaux, 2008). 

O Exame Psíquico abrange dados referentes à avaliação das funções 

psíquicas e pode ser adquirido por diversos instrumentos existentes na literatura. 

Chama-se a atenção para a observação da fala do indivíduo, como ele se 

comporta durante a entrevista, os dados trazidos por ele durante a consulta, 

memória, orientação e presença de delírios e alucinações, pois, muitas vezes, 

esses dados oferecem subsídios para a avaliação do estado psíquico a serem 

coletados. 

O Exame físico do portador de transtorno mental não difere dos indivíduos 

em patologias mentais e em muitos casos, quando realizados, adequada, e 

respeitosamente pelo profissional, pode ser uma forma de aproximação afetiva 

e criação de vínculo (Dalgalarrondo, 2008). 

Comentários/observações do enfermeiro é um espaço aberto para que o 

profissional faça seus comentários, algumas observações e impressões que 

adquiriu durante a consulta de enfermagem. Nesse espaço, podem surgir 

informações preciosas de situações percebidas, como o relacionamento entre o 

sujeito e família, comportamentos e atitudes manifestados pelo indivíduo. Esses 

sentimentos ou impressões podem ser produto de muitos fatores, como a 

experiência clínica do profissional, aspectos transferenciais e 
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contratransferenciais, valores pessoais e preconceitos que, inevitavelmente, 

carregados. 

 

2ª etapa –Diagnóstico de Enfermagem. Essa etapa compreende a 

interpretação e agrupamento dos dados coletados na entrevista para levantar as 

necessidades do usuário e da família. Essas informações auxiliam a seleção das 

ações ou intervenções com as quais se objetivam alcançar os resultados 

esperados pelo usuário e família no território. Orienta-se a utilização de 

formulários para a consulta de enfermagem, seguindo as 

etapas/itenspreviamente estabelecidos, para que o trabalho seja o mais 

sistematizado possível e propicie uma forma mais ágil de visualização do 

processo de enfermagem. O enfermeiro tem autonomia para escolher a 

taxonomia que entender mais adequada para pensar o processo. 

 

3ª etapa –Planejamento de enfermagem. Nessa etapa, os resultados 

que se esperam alcançar devem ser discutidos junto com a equipe 

multiprofissional, usuário e família. A proposta terapêutica ou prescrição de 

enfermagem é composta por intervenções ou ações que serão desenvolvidas 

pelo enfermeiro ou pela equipe de enfermagem, em perfeita articulação com a 

equipe de saúde mental. É importante que a proposta terapêutica sugerida pelo 

enfermeiro seja discutida em equipe, pois irá compor o PTS. Destaca-se que as 

ações devem ser pensadas no âmbito individual, familiar e comunitário. Assim, 

em saúde mental, todos os equipamentos sociais do território devem ser 

considerados no planejamento das ações. As principais intervenções propostas 

pelo enfermeiro são as individuais e as grupais e têm por objetivos: fortalecer o 

vínculo enfermeiro-indivíduo-família-equipe, oferecer apoio/suporte, 

proporcionar mais autonomia ao indivíduo e à família, conscientizar dos 

problemas e tratamento, monitorar e intervir em sinais e sintomas psíquicos e 

efeitos colaterais, estimular o indivíduo e família a buscarem novas alternativas 

de manejo e apoio na rede social, diminuir a sobrecarga e nível de sofrimento da 

família e, se em grupo, propiciar a socialização e a troca de experiências (Stuart, 

Laraia; 2001). 
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4ª etapa –Implementação – compreende a realização das ações 

propostas no PTS. 

 

5ª etapa –Avaliação de Enfermagem – compreende um processo 

sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa e 

família para determinar se o resultado das ações ou intervenções do PTS foram 

alcançados. Vale destacar que o aprazamento das ações e avaliações em Saúde 

Mental devem ser ampliados, considerando as características do adoecimento 

psíquico. Também, é fundamental que os profissionais de enfermagem façam o 

registro sistemático, organizado e completo das ações, sejam elas realizadas 

individualmente, sejam em conjunto com os outros profissionais da equipe. 

 

Realizar visitas domiciliares (vd) 

 

A visita domiciliar constitui um recurso facilitador no estabelecimento de 

vínculo entre usuário, família e equipe e tem como objetivo compreender a 

dinâmica familiar, identificar as possibilidades de envolvimento da família no 

projeto terapêutico singular (PT) e na corresponsabilização de seu tratamento. 

Acredita-se que a VD fornece aos usuários dos pontos de atenção suporte para 

que os mesmos possam dar continuidade ao tratamento, evitando assim a 

reinternação (Reinaldo, Rocha; 2002). 

O enfermeiro realizará, quantas vezes forem necessárias, a visita 

juntamente com outro membro de sua equipe e no retorno discutirá o caso com 

a equipe, a fim de traçar as estratégias de ação e registrará, por meio de relatório 

no prontuário do usuário. O Critério de escolha de qual usuário deverá ser 

visitado é decorrente da demanda que a equipe julgar necessária. 

Hoje a enfermagem psiquiátrica tem contribuído para a ressocialização 

dos usuá- rios, por meio da orientação desses e familiares, intervenção em 



 

 

P
ág

in
a3

4
8

 

situação de crise, consulta de enfermagem em saúde mental, acolhimento, entre 

outras modalidades assistenciais, que já fazem parte do seu cotidiano. São 

modelos que dão ênfase à valorização da subjetividade do sujeito. É sabido que 

a especificidade da clínica psiquiátrica proporciona um aprendizado diário com 

os usuários, pois são eles que mostram o melhor caminho a seguir e que, 

portanto, dizem se essas estratégias de assistência são válidas ou não. Sendo 

assim, acredita-se que as visitas domiciliares de enfermagem, interagindo com 

o usuário em seu ambiente familiar, orientando a família, contribuem para que 

ambos possam conquistar condições de viver, trabalhar e produzir, convivendo 

com o transtorno mental de forma satisfatória (Reinaldo, Rocha; 2002). 

 

Atenção à família como unidade de cuidado 

 

A família tem ocupado espaço de destaque na constituição e na resolução 

dos problemas relacionados à saúde individual e coletiva.  A reunião de família 

em saúde mental e tem por objetivo fazer uma escuta acolhedora, de fortalecê-

la para reaprender a cuidar de si e instrumentalizá-la no cuidado ao seu familiar. 

Assim, a relação de proximidade entre profissional-família-comunidade e 

o reconhecimento da história de vida da família se mostra como estratégia 

facilitadora da identificação das necessidades do grupo familiar, o que permite 

um espaço potente de construção conjunta de um cuidado integral, atendendo 

às expectativas dos sujeitos envolvidos, agregando forças e modos diversos que 

impulsionam a construção de estratégias inovadoras e criativas de promoção da 

saúde em que subjetividade e singularidade são marcadores definidores das 

ações de Saúde Mental (OLSCHOWSKY, LAVALL E CAMATTA, 2013). 

 

 

Participar das ações de matriciamento 
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O Apoio Matricial é um arranjo organizacional com o objetivo de 

reordenação dos serviços de saúde, de acolhimento e apoio aos profissionais, 

usuários e suas famílias dentro do território (Brasil, 2011). 

O Matriciamento é um criador de vínculos, possibilita a formulação de 

soluções de referência e contrarreferência, por meio da interação entre as 

unidades durante o matriciamento e, provavelmente, depois dele. A troca de 

experiências nas reuniões e o esclarecimento das dúvidas da equipe da UBS 

sobre como lidar com os usuários possibilitam a reflexão sobre os antigos 

estigmas de atendimento às pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais, 

alicerçados em conceitos mais humanizados, ampliando a visão do cuidado 

psicossocial e da rede que as atende. 

Os benefícios não se resumem às taxas de redução de encaminhamentos 

desnecessários, vai além, alcançando a família e o meio de convivência do 

usuário, trazendo suporte profissional de várias especialidades integradas, para 

um bem maior, a reinserção na sociedade. O preparo desses profissionais é de 

extrema importância, pois leva o conhecimento da rede de assistência 

psiquiátrica e serviços auxiliares (Brasil, 2011).  

Sugere-se que faça a leitura do Guia Prático de Matriciamento em Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, publicado em 2011 e disponível pelo link: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saude

mental.pdf. 

 

Realizar o registro de todas as ações desenvolvidas 

 

Considerando a importância do registro das ações de enfermagem 

desenvolvidas, o Cofen determina segundo a resolução nº 429/2012:  

No cuidado de enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria é fundamental 

que o enfermeiro registre os relatos dos pacientes e familiares, atentando para 

sentimentos, sensações, atitudes, história de vida, itinerário terapêutico, desejos 

e perspectivas de vida. Tais elementos constituem-se importantes fatores para 
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a construção do Projeto Terapêutico Singular, assim como maior eficiência na 

continuidade do cuidado. 

 

Ações gerenciais e administrativas 

• Planejar, coordenar e avaliar a assistência de Enfermagem aos usuários 

do CAPS.  

• Participar/coordenar os programas de saúde implantados na unidade.  

• Participar do planejamento, execução e avaliação dos programas de 

educação em saúde.  

• Integrar-se no sistema de referência e contrarreferência, visando 

assegurar a continuidade de assistência ao usuário.  

• Notificar os casos suspeitos e/ou confirmados de agravos à saúde.  

• Elaborar relatórios e boletins das atividades desenvolvidas pela equipe 

de enfermagem.  

• Supervisionar a limpeza e desinfecção dos materiais da unidade.  

• Zelar pelo bom uso dos materiais de consumo, visando uso racional.  

• Zelar pelos bens patrimoniais da unidade.  

• Cumprir e fazer cumprir normas de biossegurança.  

• Prever o material de consumo para as atividades desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem.  

• Elaborar escala de serviço e atribuições diárias do pessoal de 

enfermagem da sua supervisão.  

• Participar diariamente do repasse juntamente com a equipe de 

enfermagem.  

• Atribuir tarefas à equipe de Enfermagem conforme a situação.  
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• Coordenar reuniões com a equipe de Enfermagem.  

• Coordenar, supervisionar e avaliar as ações da equipe de enfermagem 

nas atribuições técnicas, pertinentes ao serviço para manter os padrões 

desejáveis de assistência aos usuários. 

 

Ações educativas 

• Participar dos programas de educação continuada e educação 

permanente que promovam cursos visando à atualização em relação aos 

avanços técnicos e científicos requeridos pela profissão.  

• Realizar atividades educativas, tais como: orientação individual e/ou em 

grupos.  

• Participar da elaboração de normas, instruções e rotinas específicas 

para padronização de procedimentos e racionalizar trabalhos, controlando sua 

aplicação.  

• Participar das atividades de prevenção, controle de infecções e 

acidentes de trabalho.  

• Orientar a equipe de enfermagem quanto à implantação das atividades 

da unidade de saúde e da assistência a ser prestada.  

• Planejar e desenvolver capacitação sistemática em serviço, para a 

equipe de enfermagem ou, quando for solicitada pelos gestores, a fim de 

aprimorar e melhorar o padrão de assistência prestada.  

• Atualizar periodicamente as rotinas de enfermagem.  

• Participar da elaboração dos programas de estágios das IES (Instituição 

de Ensino Superior) assim como das escolas de nível médio de Enfermagem.  

• Participar de pesquisas. 

 

Ações assistenciais 
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• Realizar consulta de enfermagem em saúde mental.  

• Fazer prescrição de enfermagem aos usuários que estão em projeto 

terapêutico intensivo.  

• Ministrar medicação, caso necessário.  

• Verificar as medidas antropométricas e sinais vitais de todos os usuários 

acolhidos no CAPS.  

• Verificar se o usuário que faz uso de medicamentos está tomando 

regularmente e, se não estiver, identificar o motivo, fazer as devidas orientações 

e discutir o caso com a equipe.  

• Elaborar, acompanhar e reavaliar sempre que necessário os projetos 

terapêuticos de usuários.  

• Participar dos grupos de medicação juntamente com o médico 

assistente.  

• Acompanhar a terapêutica medicamentosa dos usuários.  

• Participar das reuniões da equipe multidisciplinar.  

• Participar das discussões dos casos.  

• Realizar procedimentos de maior complexidade, tais como: assistência 

aos pacientes graves e/ou situações de urgência/emergência.  

• Manter organizada a sala de procedimentos de enfermagem.  

• Realizar atendimento individual, em grupo, atendimento aos familiares.  

• Realizar orientações de enfermagem. 

 

O enfermeiro em intervenção em crise 
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A crise, aqui descrita refere-se aos períodos transitórios de perturbação 

psicológica e comportamental decorrentes de situações de ameaças, perdas ou 

eventos significativos que a pessoa enfrenta no seu processo de vida.  

A crise tem como principais características: ocorrência em pessoas 

saudáveis, caráter agudo, duração limitada, experimentada como uma reação 

emocional excessivamente opressora, a gravidade do evento é determinada pela 

pessoa que o experimenta e não pela sua magnitude e possibilidade de ser 

vivenciada como oportunidade para crescimento.  

A maioria dos autores classifica as crises em três tipos básicos: a 

maturacional ou evolutivas (relacionada aos eventos evolutivos, principalmente 

nas transições), a situacional (fatores externos) e a acidental ou fortuita 

(seriedade do evento). (CAPLAN, 1980; RODRIGUES, 1996). 

A possibilidade de uma pessoa entrar em crise, então, está inversamente 

relacionada às características de vulnerabilidade e resiliência/recursos sociais 

que a pessoa tem. Assim, a existência de crise e/ou enfrentamento dela depende 

da estrutura psíquica da pessoa, da gravidade do evento e dos recursos 

pessoais e sociais que essa pessoa possui. 

 

A evolução da crise é, em geral, previsível. Ela é descrita em quatro fases 

que correspondem ao aumento da ansiedade quando os mecanismos habituais 

de resposta falham, levando a um estado de desorganização da pessoa.  

1ª fase – se depara com o evento e há aumento de ansiedade porque 

seus mecanismos de enfrentamento habituais não são suficientes para enfrentar 

o problema.  

2ª fase – desconforto aumenta, tentativas de ensaio e erro para 

reestabelecer equilíbrio anterior. 3ª fase – se tentativas anteriores falharam, 

todos os recursos internos e externos são acionados. Ansiedade intensa 

mobiliza comportamentos de alívio automáticos (isolamento, fuga, regressão). 4ª 

fase – ansiedade esmagadora - desorganização da personalidade, pânico, 

confusão, violência contra outros, tentativa de suicídio. 
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Os principais objetivos da intervenção em crise são: segurança e redução 

da ansiedade da pessoa. Vislumbra-se o retorno da pessoa ao estágio de 

funcionamento anterior à crise ou a um nível mais adequado, porque novas 

habilidades de enfrentamento são aprendidas na resolução do evento. 

Lembrando que, devido ao seu estado emocional, muitas vezes o 

indivíduo necessita de assistência e apoio de outra pessoa para ajudá-lo a mover 

recursos necessários para resolver a crise. 

A intervenção em crise é uma estratégia de ajuda indicada para auxiliar 

uma pessoa e/ou família ou grupo, no enfrentamento de um evento traumático: 

amenizando os efeitos negativos - danos físicos e psíquicos, incrementando a 

possibilidade de crescimento de novas habilidades de enfrentamento, 

identificando opções e perspectivas de vida. 

 

O enfermeiro em situações de urgência e emergência 

 

As situações de urgência e emergência trazem grandes desafios para a 

abordagem. Segundo a lógica da Reforma Psiquiátrica, difere daquela do 

modelo psiquiátrico clássico, em que exercem intervenções padronizadas. São 

situações muitas vezes difíceis, pois restringem a capacidade de decisão e a 

liberdade do usuário, o que pode impedir que aceite o tratamento necessário. 

Por outro lado, as retomadas do poder de decisão e da liberdade dependem 

justamente de uma aproximação hábil e respeitosa nesse momento. 

Nas situações de urgência e emergência, o enfermeiro deve considerar 

três aspectos: 

 

• O aspecto psicopatológico: É importante avaliar a presença e o grau 

de sintomatologia psíquica grave e/ou aguda. Se existe atividade delirante-

alucinatória intensa e perturbadora, se o usuário está se sentindo perseguido, 
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ouvindo vozes, achando que leem seu pensamento, apresenta agitação 

psicomotora intensa ou pelo contrário, se há lentificação psicomotora acentuada, 

isolamento, estupor ou relatos de ideias ou tentativas mais decididas de 

autoextermínio ou de agressão. Observar se os sintomas estão prejudicando o 

sono e o apetite e outras funções fisiológicas.  

 

• O aspecto dos laços sócio familiares: a abordagem da crise depende 

muito do suporte que a família e a comunidade podem oferecer. Por isso, é 

importante o enfermeiro verificar se a família tem estrutura que lhe permita 

acolher e ajudar o usuário ou se há outros parentes, vizinhos, amigos que 

possam ajudar. Se a posição da família diante da crise é de perplexidade, 

confusão, medo do usuário. Observar se a postura da família diante da 

abordagem recebida é receptiva, reservada e compromete-se com o tratamento 

proposto para o usuário.  

 

• O aspecto da posição do sujeito em crise: quanto mais receptivo o 

usuário se mostrar, mais fácil será tratá-lo com recursos mais simples como a 

atenção básica por exemplo. 

É importante o enfermeiro investigar qual a posição do usuário diante de 

seus sintomas, seus problemas, sua vida. Se ele consegue perceber que não 

está bem, como vivencia e tenta explicar seus sintomas atuais, se aceita receber 

ajuda ou mostra-se hostil, com medo diante da abordagem da equipe e como 

age diante dos familiares ou acompanhantes. É importante avaliar se está ou 

esteve vinculado a um bom tratamento em Saúde Mental como um Caps ou 

apenas conhece a internação em hospital psiquiátrico como formas de 

tratamento. 

As abordagens nas situações de urgências e emergências psiquiátricas 

podemser desenvolvidas em qualquer espaço, nas unidades básicas 

de saúde, na comunidade, no domicílio, no CAPS ou na rua. 
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A abordagem inicial das situações de urgência e emergência em 

linhas gerais 

 

Sempre procure conversar com o próprio usuário, para procurar obter sua 

cooperação (peça licença; escute o que ele diz; não o desminta; seja claro em 

sua oferta de ajuda). Aproxime-se com cuidado; recue se necessário; evite 

assustá-lo; não permaneça a sós com ele em espaços fechados; mantenha 

colegas da equipe por perto ou ao lado. Apenas em casos extremos de riscos 

para si mesmo ou para terceiros, está indicada a contenção mecânica ou química 

imediata. 

 

Quanto ao local de abordagem 

 

O usuário deve ser abordado onde for possível. Preferencialmente se 

concordar em comparecer a um serviço de Saúde – unidade básica ou CAPS. 

Caso contrário, será preciso ir até onde ele estiver - em casa, na rua, etc. O 

hospital psiquiátrico não deve ser a primeira opção para a abordagem. 

 

A entrevista inicial 

O enfermeiro deve obter uma breve história do quadro do usuário junto a 

ele:  

• O que sente, quando e por que começou a se sentir dessa maneira, se 

já teve sintomas semelhantes, quais os tratamentos feitos, se usa medicamentos 

e quais; se tem doenças orgânicas concomitantes.  

• Procure notar não só o que ele diz, mas como diz, o que não consegue 

informar, o que omite, deliberadamente ou não.  
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• Depois, complete essa história com uma entrevista com familiares (na 

ausência desses, de acompanhantes e vizinhos), com dados que permitam 

avaliar a situação sociofamiliar do usuário.  

• Ao abordar a família, procure tranquilizá-la e orientá-la, mas nunca se 

comporte como cúmplice e, sim, como parceiro. 

 

 

Indicações sobre o fluxo 

 

A intervenção em crise pode ser orientada pelo próprio Processo de 

Enfermagem estabelecido pelo Cofen por meio da Resolução 358/2009. A 

escolha da técnica de intervenção depende da competência, criatividade e 

flexibilidade do terapeuta. Em saúde mental, todos os equipamentos sociais do 

território devem ser considerados no planejamento das ações e é importante 

considerar as estratégias de comunicação terapêutica. Nas situações que 

envolvem risco de auto ou heteroagressidade, é importante considerar o manejo 

ambiental, comportamental, farmacológico e físico. 

A intervenção em crise pode ser implementada em qualquer contexto, 

incluindo hospitais, clínicas, CAPS, atenção básica, entre outros.  

Trata-se de uma crise branda, que não configura urgência, se o usuário 

aceita tratar-se e tem suporte sociofamiliar para ajudá-lo. Nesse caso, é possível 

encaminhá-lo à Atenção Básica e acompanhá-lo pelo ACS, pelo médico 

generalista ou enfermeiro ou pelo profissional de Saúde Mental e reavaliar a 

medicação sempre quando necessário.  

Entretanto, diante da compreensão do adoecimento como um fenômeno 

complexo, a avaliação na emergência psiquiátrica envolve a posição do sujeito, 

suas relações diante de uma crise, a posição da família e da comunidade e 

presença de sinais e sintomas psíquicos disfuncionais, como visto 

anteriormente.  
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Os objetivos da emergência psiquiátrica são: 

 

1 - Escuta qualificada/acolhedora e estabilização do quadro,  

2 - Compreensão do caso,  

3 - Exclusão de causa orgânica,  

4 - Encaminhamento corresponsabilizado para sequência do tratamento. 

 

Em casos de extrema vulnerabilidade, com comportamento alucinatório-

delirante muito desorganizado e risco de auto ou heteroagressão, o paciente 

pode mostrar-se inabordável, recusando terminantemente o tratamento. Nesses 

casos, justifica-se o recurso a medidas involuntárias, como a contenção química 

ou mecânica. As medidas involuntárias jamais devem ter caráter punitivo, nem 

ser tomadas visando à comodidade da equipe. As razões que legitimam a 

contenção devem ser claramente expostas em seu prontuário. 

Os princípios gerais, para o manejo de situação de agitação ou violência, 

envolvem três níveis distintos de complexidade:  

 

1) controle de fatores ambientais do próprio serviço que podem aumentar 

o risco de agitação ou violência. O espaço físico deve ser organizado para 

aumentar a segurança do paciente e da equipe, ajudar o paciente a controlar 

seus impulsos violentos e evitar a progressão do comportamento violento.  

2) antecipação e diagnóstico precoce de risco de agitação e violência, com 

intervenção rápida que impeça a escalada do comportamento violento. Requer 

habilidades de comunicação terapêutica.  

3) intervenção adequada, no caso de comportamento agitado ou violento 

já instituído. Caso seja prescrita a intervenção química pelo médico, o enfermeiro 



 

 

P
ág

in
a3

5
9

 

deverá ter clareza dos possíveis sinais e sintomas indesejáveis. Se contenção 

física, apesar de ser uma prática contraditória, deverá ser feita com técnica para 

evitar traumas. 

Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de urgência 

e emergência, somente poderão conter o paciente sob supervisão direta do 

enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com protocolos estabelecidos 

pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados. 

Ainda, todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente 

pela equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou 

para identificá-los precocemente. E, por fim, todos os casos de contenção 

mecânica de pacientes, as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência 

de eventos adversos, assim como os detalhes relativos ao monitoramento clínico 

devem ser registrados no prontuário do paciente, conforme resolução 

COFEN 427/2012. 

Pela inexistência de legislação específica no Brasil que trate da prescrição 

de contenção mecânica como ato exclusivamente médico, estando, portanto, 

como já explicitado acima, o enfermeiro está autorizado a prescrever o 

procedimento, mediante a aplicação do processo de enfermagem previsto na 

resolução 358/2009. 

 

IX. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Imunização 

 

Introdução 

 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) é uma prioridade Nacional de 

responsabilidade das três esferas gestoras da saúde: federal, estadual e 

municipal, nas quais o desempenho, a eficiência e eficácia pressupõem uma 

organização e avaliação técnica das atividades voltadas ao cidadão. Assim, o 

PNI tem alcançado significativos avanços em termos de coberturas vacinais nas 

últimas três décadas. A descentralização das ações de imunizações, a parceria 



 

 

P
ág

in
a3

6
0

 

e a participação cada vez maior dos gestores municipais em muito têm 

contribuído para que os municípios brasileiros alcancem alcançando suas metas 

de vacinação, com a participação efetiva e importante da enfermagem. 

O PNI tem como uma das suas competências estabelecer normas básicas 

para a execução das atividades da vacinação e, baseado nessas normas, este 

protocolo foi construído, no entanto é possível que, no momento da leitura, 

alguns aspectos já estejam ultrapassados, pois a área de imunização está em 

constante evolução. Nesse sentido, é importante lembrar que os calendários de 

imunização são constantemente atualizados, sendo necessárias as consultas ao 

calendário do programa Nacional constantemente. 

 

Intervalo entre as vacinas 

 

As vacinas poderão ser aplicadas simultaneamente ou com intervalo 

aleatório:  

• Intervalo de 15 dias -entrevacinas de vírus vivos orais (poliomielite e 

rotavírus); Obs.: As vacinas orais contra a poliomielite e contra rotavírus podem 

ser aplicadas no mesmo dia. Caso não sejam aplicadas no mesmo dia, deve-se 

esperar 15 dias entre uma e outra.  

• Intervalo de 30 dias -entre vacinas de vírus vivos injetáveis: febre 

amarela, tríplice viral, tetra viral e varicela. Obs.: As vacinas contra febre amarela 

e tríplice viral não devem ser aplicadas no mesmo dia.  

 

Contraindicações gerais à vacinação 

 

• Ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática), após o 

recebimento de qualquer dose.  
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• História de hipersensibilidade aos componentes de qualquer um dos 

produtos.  

• Na ocorrência de doenças agudas febris moderadas ou graves, 

recomenda-se ADIAR a vacinação. 

 

Contraindicações específicas às vacinas de micro-organismos vivos 

Atenuados 

 

• Imunodeficiência congênita ou adquirida  

• Gravidez • Tratamento com corticoides em dose imunossupressora 

(equivalente à predinisona na dose de 2 mg/kg/dia, para criança, ou de 20 

mg/dia, para adulto, por mais de uma semana)  

• Outras terapêuticas imunodepressoras: quimioterapia antineoplásica, 

radioterapia, etc - 3 meses após a suspensão do tratamento  

• Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deverá 

ser adiada por, pelo menos, 3 meses devido ao possível prejuízo na resposta 

imunológica  

• Doadores de sangue: doar sangue somente 30 dias após receber a 

vacina  

• Transplantados de medula óssea: vacina de vírus vivo com intervalo de 

12 a 24 meses após o transplante. 

 

Falsas contraindicações à vacinação 

 

• Doença aguda leve, com febre baixa  

• Uso de antimicrobiano  
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• Reação local a uma dose prévia  

• História pregressa da doença contra a qual se vai vacinar  

• Desnutrição (avaliar o estado imunológico)  

• Vacinação contra raiva em andamento  

• Doença neurológica estável  

• Tratamento com corticoides em doses não imunossupressoras  

• Alergias (exceto de natureza anafilática a algum componente da vacina)  

• Gravidez da mãe ou de outro contato domiciliar  

• A aplicação de mais de uma vacina no mesmo dia  

• Prematuridade ou baixo peso no nascimento. As vacinas devem ser 

administradas na idade cronológica recomendada, não se justificando adiar o 

início da vacinação. 

(Excetuam-se o BCG, que deve ser aplicado somente em crianças com 

>2kg). Obs.: Criança infectada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

pode receber todas as vacinas previstas no esquema básico de vacinação 

(verificar estado imunológico). 

 

Classificação dos eventos adversos pós-vacinal conforme gravidade 

 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS DE 

EAPV 

FREQUÊNCIA 

Leve Não necessita de 

exame 

complementar ou 

atendimento 

médico 

Dor, rubor, calor no 

local da aplicação 

da vacina. 

Frequente: 40 a 

60% 
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Moderado Necessita de 

exame 

complementar ou 

atendimento 

médico, não se 

incluindo na 

categoria grave 

Abscessos, Febre 

alta, Urticária, 

Cefaleia intensa, 

Mialgia 

Pouco Frequente:1 

a 10% 

Grave Hospitalização 

por, pelo menos, 

24 horas Resulta 

em Sequelas 

Evento que resulte 

em anomalia 

congênita Risco 

de morte Óbito 

Eventos 

neurológicos 

graves  

(convulsão, EHH, 

encefalite, SGB) 

Choque anafilático 

Púrpura 

trombocitopênica 

Doença 

Viscerotrópica 

Óbito 

Tetra - convulsão: 

1/5.000 doses EHH: 

1/1.500 doses FA – 

Encefalite: 1/22 

milhões de doses 

DçaViscerotrópica: 

entre 0,043 e 2,13 

para cada 1 milhão 

de doses aplicadas. 

VTV – Encefalite: 

1/1.000.000 a 

2.500.000 

Meningite: 

1/250.000 a 

1.800.000  

Púrpura: 1/40.000 

Influenza – SGB: 

0,3/ 1.000.000 

 

X. Protocolo de Enfermagem na Atenção às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) devem ser priorizadas 

enquanto agravos em saúde pública, pela sua importância, pela necessidade de 

quebrar a cadeira epidemiológica, pela vulnerabilidade e possibilidade de 

controle através das ações de prevenção. 
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A assistência às DST deve ser realizada de forma integrada, pois a 

Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde (UBS) são as 

maiores responsáveis pelo diagnóstico e tratamento e a busca de parceiros, 

enquanto os serviços especializados de referência devem exercer o seguimento 

nas complicações e o atendimento especializado. 

Para tanto, são necessárias a disponibilidade de preservativos e insumos 

utilizados na promoção da saúde e prevenção das doenças, assim como a 

pactuação para aquisição de medicamentos e insumos laboratoriais. 

Deve ser garantido, também, o acesso em nível terciário, nos casos de 

urgência e internação. O atendimento de pacientes com DST visa interromper a 

cadeia de transmissão da forma mais efetiva e imediata possível. Visa, ainda, 

evitar as complicações advindas das DST e a cessação imediata dos sintomas. 

Para prevenir novas ocorrências, o aconselhamento favorece a 

compreensão do tratamento e contribui assim, de forma mais efetiva, para a 

adoção de práticas sexuais mais seguras. O tratamento deve ser instituído no 

momento da consulta, preferencialmente com medicação por via oral e em dose 

única ou com o menor número possível de doses, utilizando os fluxogramas 

desenvolvidos, testados e já validados pelo Ministério da Saúde. 

O objetivo desse atendimento é tentar prover, em uma única consulta de 

Enfermagem (Lei do Exercício Profissional nº. 7.498/86, de 25 de junho de 1986, 

e regulamentada pelo Decreto n.º 94.406/87, de 08 de junho de 1987): exames 

laboratoriais, diagnóstico, tratamento e aconselhamento adequados (Resolução 

COFEN-195/1997). Seguindo os passos dos fluxogramas, o profissional 

Enfermeiro, ainda que não capacitado, estará habilitado a determinar um 

diagnóstico baseado em uma abordagem sindrômica e implementar o tratamento 

imediato. 

 

Abordagem sindrômica 
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É uma abordagem baseada em sinais e sintomas que propicia diagnóstico 

precoce e tratamento imediato por meio de fluxogramas de conduta. Fluxograma 

de conduta é uma árvore de decisões para orientar o processo de diagnóstico e 

tratamento a partir de sinais e sintomas (síndromes) e pressupõe: 

aconselhamento, investigação de outras DST, seguimento dos casos, 

abordagem de parcerias sexuais, notificação e oferta de exames. 

 

Síndrome do Corrimento Uretral em Homem 

 

Presença de corrimento uretral verificado com o prepúcio retraído ou, 

após compressão da base do pênis em direção à glande (“ordenha”), associado 

ou não à bacterioscopia com diplococos Gram-negativos intracelulares ou 

cultura positiva para Neisseria gonorrhoeae e/ou exame ELISA ou 

imunofluorescência direta reagente ou captura híbrida ou reação de polimerase 

em cadeia (PCR) positiva para clamídia. 

 

Uretrite gonocócica 

 

Causada pela Neisseria gonorrhoeae, a gonorreia é uma das infecções 

sexualmente transmissível (IST) bacteriana mais frequente. Estima-se que, a 

cada ano, ocorram mundialmente 106 milhões de novas infecções entre adultos.  

Afeta principalmente a área genital, e a principal repercussão é na mulher 

na qual causa cervicite, frequentemente assintomática que, ao ascender para o 

trato genital superior feminino, resulta em endometrite e salpingite com 

consequências, tais como: doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica e 

infertilidade. Pode também causar infecções oculares graves no recém-nascido.  

É raro ter acometimento sistêmico.  
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As infecções extragenitais (anorretal e faringe) afetam particularmente 

populações vulneráveis, tais como homens que tem sexo com homens. 

 

Uretrite não gonocócica 

 

A C. trachomatis é o agente mais comum de Uretrite não gonocócisa 

(UNG). É uma bactéria, obrigatoriamente intracelular, que também causa o 

tracoma, a conjuntivite por inclusão no recém-nascido e o linfogranuloma 

venéreo. A transmissão se faz pelo contato sexual (risco de 20% por ato), sendo 

o período de incubação, no homem, de 14a 21 dias. Estima-se que dois terços 

das parceiras estáveis de homens com UNG hospedem a C. trachomatis no 

endocérvix. Podem reinfectar seu parceiro sexual e desenvolver quadro de 

Doença Inflamatória Pélvica (DIP) se permanecerem sem tratamento. 

O diagnóstico da uretrite é baseado em presença de corrimento uretral 

purulento ou mucopurulento e, se for realizar exame bacterioscópico do 

corrimento como coloração de Gram (durante a consulta), deve-se considerar a 

influência de utilização prévia de antibióticos ou micção imediatamente anterior 

à coleta do material, o que poderia comprometer sua qualidade (falso-negativo). 

Como não se pode descartar a possibilidade de coinfecção pela clamídia, 

cujo diagnóstico laboratorial exige técnicas raramente disponíveis, recomenda-

se, sempre, o tratamento concomitante para as duas infecções (coinfecção 

presente em 10-30%). Se estiverem ausentes os diplococos intracelulares na 

bacterioscopia, deve-se tratar o paciente apenas para clamídia. 

 

Tratamento 

 

Quadro 1.Tratamento para Síndrome do Corrimento Uretral 
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Clamídia  

 

 

 

 

 

MAIS 

Gonorreia 

Azitromicina 1 g, VO, em 

dose única, ou  

Doxicilina 100 mg VO de 

12/12 horas, durante 7 dias, 

ou  

Eritromicina (estearato) 

500 mg, VO, de 6/6 horas, 

durante 7 dias, ou 

Tetraciclina 500mg oral, 

4x/dia, 7 dias, ou 

Ofloxacina 400mg oral, 

2x/dia, 7 

dias(contraindicado em 

menores de 18 anos) 

Ceftriaxona 250mg, IM, 

dose única, ou 

Ciprofloxacina 500 mg, 

VO dose única 

(contraindicado em 

menores de 18 

anos),ouCefixima 400 mg, 

VO, dose única,ou 

Ofloxacina 400 mg, VO, 

dose única (contraindicado 

em menores de 18 anos), 

ou Espectinomicina 2g IM 

dose única 

 

Orientações específicas:  

• Não ordenhar a uretra durante ou após tratamento.  

• Se houver opção por uso de ofloxacina para ambas, lembrar que deve 

ser usado 400mg por sete dias.  

• No retorno (7 a 10 dias), em caso de existência do corrimento ou recidiva, 

se o tratamento para gonorreia e clamídia do paciente e de seus parceiros foi 

adequado, deverá ser oferecido tratamento para agentes menos frequentes 

(micoplasma, ureaplasma, T. vaginalis). 

 

Quadro 2.Terapêutica para agentes menos frequentes de corrimentos 

uretrais 

 

Eritromicina (estearato) 

500 mg, VO, 6/6 horas 

por 7 dias 

               MAIS Metronidazol 

2g,VO,dose única 
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Estudos comprovam a possibilidade de resistência medicamentosa ou 

diminuição de sensibilidade no Brasil indicando o tratamento das infecções 

uretrais com os seguintes medicamentos como primeira opção de escolha: 

 

 

Ceftriaxona, 250 mg IM, dose única + Azitromicina 1g VO dose única, ou 

Cefixima 800 mg, via oral, dose única + Azitromicina 1g VO dose única 

 

 

Ações essenciais complementares a todos os casos de DST Incluem 

as seguintes medidas gerais:  

 

• Aconselhar e oferecer testes anti-HIV, VDRL, hepatite B e C.  

• Vacinar contra hepatite B, se a idade for < 49 anos (restrito por 

disponibilidade da vacina).  

• Enfatizar a adesão ao tratamento.  

• Orientar para que a pessoa conclua o tratamento, mesmo que os 

sintomas ou sinais tiverem desaparecidos.  

• Evitarrelações sexuais até a conclusão do tratamento e o 

desaparecimento dos sintomas.  

• Oferecer preservativos, orientando o uso do mesmo do início ao fim da 

relação sexual, durante e após o tratamento.  

• Encorajar o paciente a comunicar a todos os seus parceiros(as) sexuais 

dos últimos meses para que possam ser atendidos e tratados.  

• Notificar o caso no formulário apropriado.  
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• Agendar o retorno para acompanhamento da evolução do caso. 

 

Corrimentos vaginais 

 

Critérios de risco para infecção cervical (WHO. RTI 2005, modificado apud 

BRASIL, 2006):  

• Parceiro com sintomas  

• Paciente com múltiplos parceiros, sem proteção  

• Paciente acredita ter-se exposto a DST  

• Paciente proveniente de áreas de alta prevalência de gonococo e 

clamídia 

Realizar anamnese incluindo os critérios de risco para identificação das 

mulheres com maior possibilidade de infecção cervical por gonococo e/ou 

clamídia. A presença de qualquer critério é suficiente para indicar tratamento. 

Nesses casos, mesmo na ausência dos sinais clínicos para cervicite ao exame 

ginecológico, a paciente será considerada como portadora assintomática (pode 

acontecer com cerca de 80% das mulheres) e deve receber o tratamento. 

Se houver mucopus endocervical (teste do cotonete positivo) ou colo 

friável ou dor à mobilização do colo ou presença de algum critério de risco, 

recomenda-se o tratamento como cervicite (gonorreia e clamídia). 

 

Gonorreia 

 

Agente: Neisseria gonorrhoeae (gonococo); Período de Incubação: 2 a 

7dias.  
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Quadro clínico: Cervicite mucopurulenta (inflamação da mucosa 

endocervical, presença de mucopus pelo orifício externo do colo). O colo uterino 

pode ficar edemaciado, sangrando facilmente ao toque da espátula.  

• Infecção assintomática em 70-80% das mulheres;  

• Sintomas genitais leves, como corrimento vaginal, dispareunia ou 

disúria, podem ocorrer na presença de cervicite mucopurulenta. 

 

Clamídia 

Agente: Chlamidiatrachomatis (bactéria); Período de incubação de 7 a 21 

dias. Quadro clínico: secreção endocervical mucopurulenta (mesmo da 

gonorreia) friabilidade, edema e área de ectopia do colo. Pode também 

apresentar ardor uretral ou vaginal. 

 

A maioria das mulheres é assintomática; não se pode descartar a 

possibilidade de coinfecção pela clamídia, dessa forma recomenda-se sempre, 

o tratamento concomitante para as duas infecções (coinfecção presente em 10-

30%). 

 

Quadro 3.Opções terapêuticas para cervicite 

 

AGENTE 1ª opção 2ª opção Outras situações 

Clamídia Azitromicina 1 g, 

VO, em dose única, 

ou  

Doxicilina 100 mg, 

VO de 12/12 horas, 

durante 7 dias. 

Eritromicina 

(estearato) 500 mg, 

VO, de 6/6 horas, 

durante 7 dias 

ouTetraciclina 

500mg oral, 4x/dia, 7 

dias  

Em menores de 18 

anos e gestantes, 

contraindicar 

ofloxacina. Indicar 

azitromicina, 

eritromicina ou 

amoxacilina (500 
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ouOfloxacina 

400mg oral, 2x/dia, 7 

dias, 

mg, VO de 8/8 

horas, por 7 dias). 

                                                              Mais 

Gonorreia Ciprofloxacina 

500 mg, VO dose 

única,  

ouCeftriaxona 

250mg, IM, dose 

única 

Cefixima 400 mg, 

VO, dose única,  

ouOfloxacina 400 

mg, VO, dose única           

ouEspectinomicina 

2g IM dose única 

Em menores de 18 

anos e gestantes, 

está 

contraindicado o 

uso de 

ciprofloxacina, 

ofloxacina 

 

Parceiros sexuais: devem ser tratados, preferencialmente, com 

medicamentos de dose única.  

Citologia oncológica: deve ser colhido, se houver indicação, conforme 

padronizado pelo Programa de Controle de Câncer do Ministério da Saúde. 

 

Vaginose bacteriana 

 

Agente: Cocobacilo aeróbico Gram-negativo; Acontece pelo desequilíbrio 

da microbiota vaginal devido à ausência ou diminuição acentuada dos 

lactobacilos da microbiota vaginal.  

 

Quadro clínico:Corrimento amarelo/acinzentado, fluido com odor fétido. 

Odor acentuado, após ato sexual e menstruação, devido ao pH básico do 

esperma e sangue, há exalação de cheiro de “peixe podre”, devido à liberação 

das aminas putrescina e cadaverina. 

No exame de microscopia, observa-se a presença de células com parasita 

“Cluecels”.  
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*Na vaginose bacteriana, os parceiros não precisam ser tratados* 

 

Candidíase vulvovaginal 

 

Agente principal: Candidaalbicans; Infecção da vulva e vagina, causada 

por um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva e cresce quando 

o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento. Quadro clínico: 

corrimento vaginal esbranquiçado e grumoso, prurido, ardor, dispareunia, 

edema, hiperemia da vulva e vagina, maceração e fissuras. 

No exame de microscopia, observa-se a presença de células com hifas.  

 

Os parceiros sexuais de portadores de candidíase não precisam ser 

tratados, exceto os sintomáticos. 

 

Quadro 4. Opções terapêuticas para corrimento vaginal 

 

AGENTE 1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO OUTRAS OPÇÕES 

(GESTANTES 

APÓS O 1º 

TRIMESTRE E 

DURANTE A 

AMAMENTAÇÃO) 
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Tricomoníase Metronidazol 2g VO 

dose única ou 

Metronidazol 400- 

500mg  

12/12 horas VO  

7 dias 

Secnidazol 2g, VO, 

dose única ou 

Tinidazol 2g VO 

dose única 

Metronidazol 2 g VO 

dose única ou 

Metronidazol 400mg 

12/12 horas VO 7 

dias ou 250 mg VO 3 

vezes ao dia por 7 

dias 

Vaginose 

bacteriana 

Metronidazol 400- 

500mg 12/12 horas 

VO  

7 dias 

Metronidazol 2 g 

VO dose única ou 

Metronidazol gel 

0,75%, uma 

aplicação vaginal 

(5 g), 2 vezes ao 

dia, por 5 diasou 

Clindamicina 300 

mg, VO, de 12/12 

horas, por 7 diasou 

Clindamicina 

creme 2%, uma 

aplicação à noite, 

por 7 dias 

Metronidazol 250 

mg 3 vezes ao dia 

durante 7 dias ou 

Metronidazol 400mg 

12/12hs VO 7 dias 

ou Clindamicina 300 

mg, VO, de 12/12 

horas, por 7 dias 
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Candidíase Miconazol, creme a 

2%, via vaginal, uma 

aplicação à noite ao 

deitar-se, por 7 dias,  

ou  

Clotrimazol, creme 

vaginal a 1%, uma 

aplicação via vaginal, 

à noite ao deitar-se, 

durante 6 a 12 dias,  

ou  

Clotrimazol, óvulos de 

100 mg, uma 

aplicação via vaginal, 

à noite ao deitar-se, 

por 7 dias, 

ou  

Tioconazol creme a 

6,5%  

ou  

óvulos de 300mg, 

uma aplicação única, 

via vaginal ao deitar-

se,  

ou  

Nistatina 100.000 UI, 

uma aplicação, via 

vaginal, à noite ao 

deitar-se, por 14 dias. 

Fluconazol- 150 

mg VO em dose 

única  

ou  

Itraconazol 200mg 

VO 12/12 horas em 

1 dia  

ou  

Cetoconazol 

400mg VO/dia por 

5 dias 

Miconazol, creme a 

2%, via vaginal, uma 

aplicação à noite ao 

deitar-se, por 7 dias,  

ou  

Clotrimazol, creme 

vaginal a 1%, uma 

aplicação via 

vaginal, à noite ao 

deitar-se, durante 6 

a 12 dias,  

ou  

Clotrimazol, óvulos 

de 100 mg, uma 

aplicação via 

vaginal, à noite ao 

deitarse, por 7 dias;  

ou  

Nistatina 100.000 

UI, uma aplicação, 

via vaginal, à noite 

ao deitar-se, por 14 

dias 

 

Investigar fatores que predispõe ao aparecimento da infecção: diabetes 

mellitus, gravidez, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos, obesidade, 
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doenças imunosupressoras. Orientação do tratamento sistêmico para 

candidíase nos casos de difícil controle ou recorrentes (4 ou mais episódios/ano). 

 

Tricomoníase 

 

Agente: Trichomonasvaginalis (protozoário flagelado); Incubação: 2 a 8 

dias; O risco de transmissão por ato sexual é de 60 a 80% (BOWDEN; 

GARNETT, 2000 apud BRASIL, 2006). 

 

Quadro clínico:Leucorreia abundante amarela e ou esverdeada e 

bolhosa; Disúria/ Polaciúria; Hiperemia da mucosa, com placas avermelhadas 

no colo uterino (colpite difusa e/ou focal, com aspecto de framboesa); 

Dispareunia. No exame de microscopia observa-se a presença do protozoário 

Tricomonas. 

 

Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 

 

É uma síndrome clínica atribuída à ascensão de micro-organismos do 

trato genital inferior, espontânea ou devida à manipulação (inserção de DIU, 

biópsia de endométrio, curetagem etc.), comprometendo o endométrio 

(endometrite), trompas, anexos uterinos e/ou estruturas contíguas (salpingite, 

miometrite, ooforite, parametrite, pelviperitonite). 

A DIP é um processo agudo, salvo nos casos em que é provocada por 

microorganismos, como os causadores da tuberculose, actinomicose e outros. 

Os agentes mais comuns são a Neisseria gonorrhoeae e a 

Chlamydiatrachomatis, seguindo-se o Micoplasmahominis, 

Ureaplasmaurealyticum, Streptococus β Hemolítico grupo A, anaeróbios (em 

especial o Bacterioidesfragilis) e outros aeróbios. São infecções frequentemente 
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polimicrobianas, com envolvimento de bactérias anaeróbias e facultativas, sendo 

90% originárias de agentes sexualmente transmissíveis. 

O exame ginecológico deve seguir os mesmos passos já descritos no 

fluxograma de corrimento vaginal. Se houver corrimento, medir pH e testes das 

aminas e, havendo possibilidade de apoio laboratorial, coletar material para 

realização de bacterioscopia. Em seguida, limpar o colo uterino e observar se 

existe mucopus endocervical (teste do cotonete) ou friabilidade do colo. Após 

exame da vulva, vagina, colo uterino e conteúdo vaginal, realizar o exame pélvico 

bimanual. Ao toque vaginal, pesquisar hipersensibilidade do fundo de saco, dor 

à mobilização do colo ou anexos e a presença de massas ou coleções. 

Pacientes com atraso menstrual, parto ou aborto recente, com perda de 

sangue pela vagina podem vir a desenvolver um quadro grave e, portanto, 

devem ser encaminhadas imediatamente para um serviço de referência. Ao 

exame, verificar se existe abertura do orifício cervical e/ou fragmentos fetais 

residuais. 

Quadro abdominal grave: se a paciente apresenta defesa muscular ou 

dor, de intensidade forte ou moderada, à descompressão brusca, durante o 

exame abdominal, ou apresentar hipertermia maior ou igual a 37,5ºC, deverá ser 

encaminhada para serviço de referência, a fim de possibilitar o seu diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento.  

Quando no exame clínico-ginecológico, houver presença de discreta 

defesa muscular ou dor à descompressão e/ou dor à mobilização do colo, deve-

se iniciar o tratamento para DIP. Havendo condições para realizar o diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento da paciente em nível ambulatorial, esse poderá 

ser realizado. 

Outras possíveis causas da dor ou desconforto pélvicos devem ser 

investigadas: infecções do trato urinário, endometriose, varizes pélvicas, 

aderências pélvicas, tumores pélvicos, alterações gastro-intestinais (verminoses, 

constipação intestinal, doenças da vesícula). Nesses casos, encaminhar, se 

necessário, ao especialista. 
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Ao iniciar o tratamento para DIP no ambulatório, deve-se recomendar à 

paciente o retorno para avaliação após 3 dias, ou antes, se não houver melhora 

ou, se houver piora do quadro. Se a paciente for usuária de DIU, esse deve ser 

retirado. Não havendo melhora do quadro, a paciente deverá ser encaminhada 

para tratamento hospitalar com antibiótico endovenoso. 

Incluir as ações complementares: aconselhar, oferecer VDRL, sorologia 

hepatite B e C anti-HIV, convocar parceiro(as), notificar, agendar retorno nos 

cartões de convocação para parceiros devidamente preenchidos. Essa medida 

é fundamental para romper a cadeia de transmissão e evitar que a paciente se 

reinfecte. Não havendo suspeita de DIP e, afastada a possibilidade de cervicite, 

essa recomendação não se aplica. 

A dor pélvica é classicamente dividida em aguda e crônica. A aguda tem 

início súbito e geralmente é intensa o suficiente para que a paciente procure 

cuidados imediatos. A dor pélvica é dita crônica quando tem, pelo menos, seis 

meses de duração e requer uma propedêutica cuidadosa. De acordo com a 

etiologia, pode ser dividida em dois grandes grupos: 

 

Causas ginecológicas 

• aborto  

• gravidez ectópica  

• rotura ou torção de cisto de ovário  

• sangramento de corpo lúteo  

• dor do meio do ciclo menstrual (irritação peritoneal causada por discreto 

sangramento na cavidade quando ocorre a ovulação)  

• degeneração de miomas  

• doença inflamatória pélvica (DIP)  

 



 

 

P
ág

in
a3

7
8

 

Causas não ginecológicas 

• apendicite  

• diverticulite  

• linfadenite mesentérica  

• obstrução intestinal  

• infecção urinária 

• litíase urinária  

• outras alterações intestinais (verminoses, constipação intestinal)  

A decisão de tratar a paciente ou referi-la para unidade de maior 

complexidade, deve ser baseada na gravidade do quadro (seguir fluxograma) e 

das condições locais de trabalho para avaliação, diagnóstico, tratamento e 

seguimento da paciente. Colher, sempre que possível e, após orientação e 

aconselhamento, sorologia para sífilis, hepatite B, C e HIV. Tratar todos os 

parceiros com Azitromicina 1 g, VO, dose única mais Ciprofloxacina a 500 mg, 

VO, dose única.  

 

Quadro 5. Opções terapêuticas para DIP leve, sem sinais de peritonismo 

ou febre (tratamento ambulatorial) 

 

Esquema 1 Ceftriaxona 

250mg, IM, 

dose única 

 

 

 

 

 

      + 

Doxiciclina 

100 mg, 

VO, de 

12/12 

horas por 

14 dias 

 

 

 

 

 

       + 

Metronidazol 

500 mg, VO, 

de 12/12 

horas por 14 

dias 

Esquema 2 Ofloxacina 

400mg, VO, 

Doxiciclina 

100mg, 

Metronidazol 

500 mg, VO, 
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de 12/12 

horas por 14 

dias 

Ou 

Ciprofloxacina 

500mg, 12/12 

horas por 14 

dias 

VO, de 

12/12 

horas por 

14 dias 

de 12/12 

horas por 14 

dias 

 

 

Síndrome da Úlcera Genital (exluído Herpes Genital) 

Presença de lesão anogenital ulcerada, de origem não traumática, 

excluída a evidência clínica ou antecedente de pequenas lesões vesiculosas, em 

homem ou mulher, associada ou não à bacterioscopia pelo Gram (com presença 

de bacilos Gram-negativos sugestivos de H. ducreyi) e/ou Treponema pallidum 

“em campo escuro” positiva ou sorologia reagente para sífilis. 

 

Tratamento de Herpes Genital 

 

• Aciclovir 200 mg, 4/4 horas, 5x/dia, por 7 dias ou 400 mg, VO, 8/8 horas, 

por 7 dias, ou  

• Valaciclovir 1 g, VO, 12/12, horas por 7 dias, ou  

• Famciclovir 250 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias.  

Nas recorrências de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado de 

preferência ao aparecimento dos primeiros pródromos (aumento de 

sensibilidade, ardor, dor, prurido) com:  
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• Aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas, por 5 dias (ou 200 mg, 4/4 horas, 5x/dia, 

5 dias), ou • Valaciclovir 500 mg, VO, 12/12 horas, por 5 dias, ou 1 g dose única 

diária, 5 dias, ou • Famciclovir 125 mg, VO, 12/12 horas, por 5 dias.  

Casos recidivantes (6 ou mais episódios/ano) podem se beneficiar com 

terapia supressiva, devendo ser encaminhados para avaliação médica.  

 

Gestantes: tratar o primeiro episódio em qualquer trimestre da gestação.  

Herpes e HIV: No caso de manifestações severas com lesões mais 

extensas, pensar na presença de infecção pelo HIV, quando se recomenda 

tratamento injetável. Na ausência de lesões vesiculosas, recomenda-se o 

tratamento presuntivo para as duas causas mais frequentes de úlcera genital, a 

sífilis primária e o cancro mole: 

 

 

Quadro 6. Opções terapêuticas para úlceras genitais (exceto herpes) 

 

Sífilis  Cancro Mole 

Penicilina G Benzatina, 

2.4 milhões UI, via IM, em 

dose única (1,2 milhão UI 

em cada nádega),  

ou  

Doxiciclina 100 mg, VO de 

12/12 horas, por 14 dias ou 

até a cura clínica 

(contraindicado para 

gestantes e nutrizes),  

ou  

Eritromicina (estearato) 

500 mg, VO, 6/6 horas por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mais 

Azitromicina 1g VO em 

dose única, 

ou  

Ceftriaxona 250 mg, IM, 

dose única, 

ou  

Ciprofloxacina 500mg, 

VO, 12/12 horas, por 3 dias 

(contraindicado para 

gestantes, nutrizes e 

menores de 18 anos), 

ou  
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15 dias para os pacientes 

comprovadamente 

alérgicos à penicilina.  

Ver capítulo específico 

sobre alergia à penicilina no 

Manual de Controle de 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – DST (MS, 

2006). 

Eritromicina (estearato) 

500 mg, VO, de 6/6 horas, 

por 7 dias. 

 

Se a lesão ou lesões tiverem mais de quatro semanas, deve-se suspeitar 

de donovanose, linfogranuloma venéreo ou neoplasias. Encaminhar o paciente 

ou, se houver condições, realizar biópsia para investigar. Ao mesmo tempo, 

iniciar tratamento para donovanose, com:  

• Doxiciclina100 mg, VO, 12/12 horas por, no mínimo, 3 semanas ou até 

cura clínica, ou  

• Eritromicina(estearato) 500 mg, VO, de 6/6 horas por, no mínimo, 3 

semanas ou até a cura clínica, ou  

• Sulfametoxazol/Trimetoprim(800 mg e 160 mg), VO, 12/12 horas por, 

no mínimo, 3 semanas, ou até a cura clínica, ou  

• Tetraciclina 500 mg, de 6/6 horas, durante 3 semanas ou até cura 

clínica, ou  

• Azitromicina1 g VO em dose única, seguido por 500mg VO/dia, por 3 

semanas ou até cicatrizar as lesões. 

Alertar o paciente para a longa duração do tratamento para donovanose 

e solicitar retornos semanais para avaliação da evolução clínica. Não havendo 

melhora do quadro e de posse do diagnóstico histopatológico, encaminhar o 

paciente para o tratamento adequado. 
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Linfogranuloma venéreo 

 

É uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, 

caracterizada pela presença de bubão inguinal, com período de incubação entre 

três e 30 dias. O agente causal é a Chlamydiatrachomatis - sorotipos L1, L2 e 

L3.  

O diagnóstico de linfogranuloma venéreo (LGV) deve ser considerado em 

todos os casos de adenite inguinal, elefantíase genital, estenose uretral ou retal. 

Raramente vai entrar no diagnóstico de doenças ulceradas agudas, a menos que 

esteja em sua fase inicial. Na maioria dos casos, o diagnóstico é feito em bases 

clínicas, não sendo rotineira a comprovação laboratorial. 

 

Tratamento 

• Doxiciclina 100 mg, VO, de 12/12 horas, por 21 dias, ou  

• Eritromicina (estearato) 500mg, VO, de 6/6 horas, por 21 dias, ou  

• Sulfametoxazol / Trimetoprim (160 mg e 800 mg), VO, de 12/12 horas, 

por 21 dias. 

 

Parceiros 

Os parceiros sexuais devem ser examinados e tratados, se teve contato 

sexual com o paciente nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas. 

 

Observações 

• A antibioticoterapia não apresenta um efeito dramático na duração da 

linfadenopatia inguinal, mas os sintomas agudos são, frequentemente, 

erradicados de modo rápido. • Os antibióticos não revertem as sequelas, como 

estenose retal ou elefantíase genital. • Se não houver resposta clínica após três 



 

 

P
ág

in
a3

8
3

 

semanas de tratamento, deve ser reiniciado o tratamento com outro 

medicamento.  

• Aqueles bubões que se tornarem flutuantes deverão ser encaminhados 

para avaliação médica e não devem ser incisados cirurgicamente. 

 

 

Sífilis 

A relevância em priorizar a sífilis, neste protocolo, está diretamente 

relacionado à alta incidência de sífilis congênita em nosso país (3,3 casos /1.000 

nascidos vivos).  

A sífilis congênita é um agravo 100% evitável, desde que a gestante seja 

identificada e as medidas recomendadas sejam tomadas. O Brasil é signatário 

junto à OPAS/OMS da Iniciativa Regional para a Eliminação da Transmissão 

Materno-Infantil do HIV e Sífilis na América Latina e Caribe, assumindo o 

compromisso para a eliminação da sífilis congênita até o ano 2015, com meta de 

redução da incidência para menos de 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos.  

Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

aproximadamente 25% das gestantes infectadas apresentam como desfecho 

morte fetal ou aborto espontâneo e outros 25%, recém-nascido com baixo peso 

ao nascer ou infecção grave.  

No Brasil, estudos de soroprevalência de HIV e sífilis, realizados em 

parturientes nos anos de 2004 e 2010 apresentaram uma taxa de prevalência de 

sífilis em 13 gestantes de 1,6% e 0,85%, respectivamente. Considerando o 

último estudo, são estimadas aproximadamente 25 mil gestantes infectadas com 

sífilis por ano no Brasil. 

 

Descrição 
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A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, 

causada pelo Treponema pallidum. A doença não tratada progride ao longo de 

muitos anos, sendo classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, 

latente tardia e terciária. 

 

Modo de transmissão 

Pode ser sexual, vertical ou sanguíneo. A transmissão sexual é a 

predominante. Os sítios de inoculação do T. pallidum são, em geral, os órgãos 

genitais, podendo ocorrer também manifestações extragenitais (lábios, língua e 

áreas da pele com solução de continuidade). A transmissão vertical pode ocorrer 

durante toda gestação, resultando, muitas vezes, em graves danos para o feto 

ou para a criança. 

 

Período de transmissibilidade 

A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões 

(cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas e canal de parto), 

sendo em torno de 100%. Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o 

concepto (transmissão vertical) por via transplacentária, em qualquer fase da 

gestação: média de 100% na fase primária, 90% na fase secundária e 30% na 

fase latente. 

 

Suscetibilidade, vulnerabilidade e imunidade 

A suscetibilidade à doença é universal e os anticorpos produzidos em 

infecções anteriores não são protetores. O indivíduo pode adquirir sífilis sempre 

que se expuser ao Treponema pallidum. 

 

Manifestações clínicas 
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• Sífilis primária: caracteriza-se por apresentar no local de inoculação uma 

mácula ou pápula vermelha escura que progride rapidamente para uma 

ulceração denominada cancro duro. Esse aumenta em tamanho (0,5 a 2,0cm) 

em uma a duas semanas até a típica lesão ulcerada, indolor, com bordos 

endurecidos, bem delimitados e fundo liso e brilhante. O cancro duro geralmente 

é único, podendo ocorrer lesões múltiplas que diferem na aparência clínica. Ele 

permanece de três a oito semanas e desaparece com ou sem tratamento. Nas 

mulheres, a fase primária é de difícil diagnóstico clínico, devido ao cancro duro 

não causar sintomas e sua localização ser geralmente em parede vaginal, cérvix 

ou períneo.  

 

• Sífilis secundária:marcada pela disseminação dos treponemas pelo 

organismo. Suas manifestações ocorrem de seis a oito semanas, após o 

aparecimento do cancro duro. As lesões são constituídas por pápulas palmo-

plantares, placas mucosas, poliadenopatia generalizada, alopecia em clareira, 

madarose e condilomas planos. As lesões dessa fase desaparecem 

independentemente de tratamento e, aproximadamente, 25% dos pacientes 

podem apresentar recrudescimento. 

 

• Sífilis latente:tem fase de duração variável em que não se observam 

sinais e sintomas clínicos, sendo o diagnóstico realizado exclusivamente por 

meio de testes sorológicos. É dividida em latente recente (até um ano de 

infecção) e latente tardia (mais de um ano de infecção).  

 

• Sífilis terciária:Os sinais e sintomas surgem em um período variável 

após 3 a 12 anos, ou mais, do contágio. As lesões são pobres em treponemas e 

podem surgir em diversos órgãos e tecidos. Entre as manifestações mais 

comuns estão lesões cutâneomucosas, que se apresentam como tubérculos ou 

gomas; apresentações neurológicas tais como o tabesdorsalis e demência; 

doença cardiovascular sob a forma de aneurisma aórtico; manifestações ósseas 
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e articulares, como periostite, osteíte gomosa ou esclerosante, artrites, sinovites, 

nódulos justa-articulares, artropatia de Charcot. 

 

O diagnóstico laboratorial se faz por técnicas variadas, também 

dependentes da fase da infecção. A pesquisa direta só se aplica a lesões das 

fases primária e secundária. Exige colher a linfa em lâmina, adicionar algumas 

gotas de soro fisiológico e observar por microscopia, em campo escuro, o 

movimento dos treponemas. Indicada para material de lesão ulcerada suspeita, 

podendo, também, ser positiva para material do condiloma plano e das placas 

mucosas da fase secundária. 

Os testes sorológicos não treponêmicos como VDRL 

(VenerealDiseaseResearchLaboratory) e RPR (RapidPlasmReagin) são testes 

quantitativos, importantes para o diagnóstico e seguimento pós-terapêutico. 

Devem ser solicitados sempre que se suspeitar de sífilis em qualquer de suas 

fases, para todos os pacientes portadores de DST e na rotina do pré-natal. 

Tendem se tornar reativos, a partir da segunda semana após o aparecimento do 

cancro (sífilis primária), estão mais elevados na fase secundária da doença. Os 

títulos sofrem redução natural no primeiro ano de evolução. Instituído o 

tratamento correto, tende negativar-se em 6-12 meses, podendo, no entanto, 

permanecer com títulos baixos por longos períodos de tempo ou até por toda a 

vida; é o que se denomina “memória” ou “cicatriz” sorológica. Títulos baixos 

podem também representar reação falsopositiva (hanseníase, malária, 

mononucleose, leptospirose, lúpus eritematoso sistêmico), sífilis muito recente 

(em ascensão) ou até muito antiga, tratada ou não. 

 

As sorologias treponêmicas incluem a imunofluorescência com o FTAAbs 

(Fluorescent Treponema AntibodyAbsorvent Test), o MH-TP 

(Microhemaglutinação para Treponema pallidum) ou TPHA, Elisa (teste 

imunoenzimático) e, atualmente, os testes rápidos. São testes específicos e 

qualitativos, importantes para a confirmação da infecção. 
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No indivíduo infectado pelo Treponema pallidum, os testes treponêmicos 

permanecem reagentes indefinidamente, mesmo nos indivíduos tratados. Os 

não treponêmicos tendem à negativação após o tratamento e, por isso, são 

utilizados no seguimento. Individuo com títulos baixos sem registro de tratamento 

devem ser tratados. 

 

Tratamento 

O tratamento da Sífilis é dependente da fase da infecção. Os exames não 

treponêmicos são importantes para acompanhar a evolução da cura.  

 

 

Quadro 7. Tratamento da Sífilis 

 

Estadiamento Penicilina G 

Benzatina 

Dose/ intervalo Controle/ VDRL 

Sífilis primária 2.400.000 UI 1 dose Mensal: 

gestantes 

Trimestral: não 

gestantes 

Sífilis Secundária 

ou latente precoce 

2.400.000 UI 

(4.800.000 UI) 

2 doses 1 

semana 

Mensal: 

gestantes 

Trimestral: não 

gestantes 

Sífilis terciária, 

latente tardia ou 

de duração 

ignorada 

2.400.000 UI 

(7.200.000 UI) 

3 doses 1 

semana 

Mensal: 

gestantes 

Trimestral: não 

gestantes 
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Elevação do VDRL em 4X ou + (1:2 – 1:8) → novo tratamento 

 

As gestantes tratadas requerem seguimento sorológico quantitativo 

(VDRL) mensal durante a gestação, que poderá ser feito pelo Enfermeiro, 

devendo ser novamentetratadas, se não houver resposta ou, se houver aumento 

de, pelo menos, duas diluições na titulação.  

As gestantes com história comprovada de alergia à penicilina devem ser 

dessensibilizadas. Na impossibilidade, deve ser administrada a eritromicina na 

forma de estearato. Ao utilizar-se essa última, não se deve considerar o feto 

tratado. 

 

Papilomavírus Humano 

 

O HPV é um vírus que apresenta mais de 150 genótipos diferentes, sendo 

12 deles considerados oncogênicos pela Agência Internacional para Pesquisa 

sobre Câncer (IARC) e associados a neoplasias malignas do trato genital, 

enquanto os demais subtipos virais estão relacionados a verrugas genitais e 

cutâneas. 

Os tipos virais oncogênicos mais comuns são HPV 16 e 18, responsáveis 

por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, enquanto os HPV 6 e 

11 estão associados a até 90% das lesões verrucosas anogenitais. Outros tipos 

de câncer que podem estar associados ao HPV são de vagina, vulva, pênis, ânus 

e orofaringe. 

A maioria das infecções é assintomática ou inaparente. Outras 

apresentam-se sob a forma de lesões exofíticas, os chamados condilomas 

acuminados, verrugas genitais ou cristas de galo. Pode também assumir uma 

forma subclínica, visível apenas sob técnicas de magnificação (lentes) e, após 

aplicação de reagentes, como o ácido acético. Nas mulheres, as lesões 

cervicais, subclínicas são geralmente detectadas pela citologia oncótica, 
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avaliadas pela colposcopia, teste de Schiller (iodo) e biópsias dirigidas. Quando 

assintomático, pode ser detectável por meio de técnicas moleculares que são 

pouco utilizadas. 

Mulheres infectadas por HPV podem desenvolver lesões intraepiteliais 

cervicais, sendo que a maioria regride espontaneamente, especialmente na 

adolescência. Poucas lesões progridem para lesões intraepiteliais de alto grau, 

consideradas as lesões que, se não detectadas e tratadas adequadamente, 

podem progredir para o câncer. 

De transmissão sexual, vertical (mãe-filho) ou raramente por fômites, não 

é conhecido o tempo que o vírus pode permanecer quiescente e que fatores são 

responsáveis pelo desenvolvimento das lesões. Pode permanecer por muitos 

anos no estado latente. Assim, não é possível estabelecer o intervalo mínimo 

entre a contaminação e o desenvolvimento de lesões (incubação), variando de 

semanas a décadas. Os fatores que determinam a persistência da infecção e 

sua progressão para neoplasias intraepiteliais de alto grau (neoplasia 

intraepitelial moderada, grave ou carcinoma in situ) são os tipos virais presentes 

e cofatores como o estado imunológico e tabagismo. Estima-se que entre 25% 

e 50% da população feminina e 50% da população masculina mundial esteja 

infectada pelo HPV. 

 

Vacinas contra o papilomavírus humano 

 

Considerando que o HPV é condição necessária para o câncer cervical, a 

vacinação para prevenção do HPV representa potencial para reduzir a carga de 

doença cervical e lesões precursoras. O Ministério da Saúde adotou a vacina 

quadrivalente contra HPV que confere proteção contra HPV de baixo risco (HPV 

6 e 11) e de alto risco (HPV 16 e 18). Tem maior evidência de proteção e 

indicação para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. 

A vacina HPV é destinada à utilização preventiva e não tem efeito 

demonstrado, ainda, nas infecções pré-existentes ou na doença estabelecida. 
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Portanto, a vacina não tem uso terapêutico no tratamento do câncer do colo do 

útero, de lesões displásicas cervicais, vulvares e vaginais de alto grau ou de 

verrugas genitais. 

Cabe lembrar que vacinação é uma ferramenta de prevenção primária e, 

também, não substitui o rastreamento do câncer, pois a vacina não confere 

proteção contra todos os subtipos oncogênicos de HPV. Da mesma forma, a 

vacina não confere proteção contra outras doenças sexualmente transmissíveis 

e, por isso, a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais. 

 

Esquema Vacinal 

O Ministério da Saúde adota o esquema vacinal estendido, composto por 

três doses (0, 6 e 60 meses). 

 

População-alvo 

A população-alvo da vacinação com a vacina HPV é composta por 

adolescentes do sexo feminino na faixa etária entre 11 e 13 anos de idade, no 

ano da introdução da vacina (2014), na faixa etária de 9 a 11 anos no segundo 

ano de introdução (2015), e de 9 anos de idade, do terceiro ano em diante.  

Na população indígena, a população-alvo da vacinação é composta por 

indígenas do sexo feminino na faixa etária de 9 a 13 anos, em 2014, e de 9 anos 

de idade, do segundo ano em diante. 

 

Forma farmacêutica, apresentação e composição 

O Ministério da Saúde adquiriu a vacina quadrivalente papilomavírus 

humano (recombinante) do laboratório MSD/Instituto Butantan, composta pelos 

tipos HPV 6, 11, 16 e 18.  
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A vacina é apresentada na forma farmacêutica de suspensão injetável, 

unidose, acondicionada em embalagem secundária contendo 10 frascos-

ampola. Cada dose possui volume de 0,5 ml. 

 

Modo de administração 

A vacina HPV deve ser administrada exclusivamente por via 

intramuscular, preferencialmente na região do deltoide esquerdo, na parte 

superior do braço ou na região anterolateral superior da coxa.  

 

Conservação e Validade 

 

A vacina dever ser conservada em temperaturas entre +2º e +8ºC, não 

pode ser congelada. O prazo de validade é de 3 anos a partir da data de 

fabricação. 

 

 

Contraindicações 

 

Não dever ser administrada nas adolescentes com hipersensibilidade ao 

princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes levedura ou após receber uma 

dose da vacina HPV. 

Não é indicada para gestantes, por não haver estudos conclusivos em 

mulheres grávidas até o momento. Se a menina engravidar após o início do 

esquema vacinal, as doses subsequentes deverão ser adiadas para o período 

pós-parto.  
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Quadro 8. Eventos Adversos da Vacina contra HPV 

 

Tipo de evento adverso Principais sinais e sintomas 

Reações locais Dor no local de aplicação, edema e 

eritema de intensidade moderada 

Manifestações sistêmicas Cefaleia  

Febre  

Síncope (desmaio) 

 

A síncope mais frequente em adolescentes é a Síncope Vasovagal, 

comum em pessoas com alguma labilidade emocional, relacionada a algum 

estímulo desencadeante como dor intensa, expectativa de dor ou choque 

emocional súbito. 

Recomendações de Enfermagem 

• Incentivar as adolescentes a procurarem as unidades de saúde, para 

realizarem a vacinação completa contra HPV.  

• Incentivar as mulheres à realização do exame colpocitológico, 

anualmente.  

• Incentivar o uso do preservativo, pois o mesmo reduz o risco de 

transmissão do vírus para os parceiros não infectados e ainda previne outras 

DST.  

• Realizar anamnese e exame físico, identificando por meio da Abordagem 

Sindrômica, as manifestações clínicas e subclínicas do HPV, encaminhando os 

casos para as devidas especialidades médicas.  

• Realizar busca de parceiros sexuais de pacientes com Condilomas, uma 

vez que os mesmos poderão beneficiar do exame clínico para avaliação da 

presença de condilomas não suspeitados ou de outras DST e pela avaliação de 

lesões subclínicas, como as neoplasias intraepiteliais. 
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Hepatites B e C 

As hepatites virais constituem-se um grave problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo, dado a magnitude da infecção, o número de indivíduos 

infectados e seu elevado potencial de complicações das formas agudas e 

crônicas. A história pregressa detalhada do paciente com suspeita de hepatite 

pode auxiliar bastante na orientação do diagnóstico etiológico. A condição de 

saneamento básico e o local de residência/ procedência, também, devem ser 

pesquisados. Ao exame físico, deve-se pesquisar a presença de lesões 

sugestivas de uso de drogas injetáveis, tatuagens e piercings. Atualmente são 

reconhecidos cinco principais tipos de hepatites virais, provocadas por diferentes 

agentes etiológicos e com cursos clínicos variados e epidemiologia peculiar. No 

entanto, para fins de condução deste Protocolo, será dado enfoque às hepatites 

B e C. 

 

Hepatite B 

A transmissão do vírus da hepatite B (VHB) se faz por via parenteral e, 

sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente 

transmissível. A transmissão vertical (maternoinfantil) também pode ocorrer. As 

infecções causadas pelo VHB são habitualmente anictéricas, sendo que apenas 

30% dos indivíduos apresentam a forma ictérica da doença. Aproximadamente 

5% a 10% dos indivíduos infectados cronificam, no entanto, na transmissão 

vertical em que a gestante possui evidências de replicação viral (AgHBe 

reagente), as chances de cronificação elevam-se para cerca de 70 a 90%. Caso 

a gestante apresente AgHBe não reagente (indicativo de ausência de replicação 

viral), a probabilidade de cronificação reduz para 10% a 40%. Cerca de 20% a 

25% dos casos crônicos e com evidências de replicação viral evoluem para 

doença hepática avançada (cirrose).  

 

Quadro 9. Interpretação dos resultados sorológicos da Hepatite B 

(BRASIL, 2008) 
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INTERPRE-

TAÇÃO 

                          MARCADOR SOROLÓGICO 

AgHBs AgHBe Anti-

HBcIgM 

Anti-

HBc IgG 

ou Total 

Anti-

HBe 

Anti-

HBs 

Susceptível Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Incubação Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Fase aguda Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo 

Fase aguda 

final ou 

Hepatite 

Crônica 

Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo Negativo 

Positivo Negativo Negativo Positivo  Negativo 

Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo 

Início da 

convalescença 

Negativo Negativo  Positivo Negativo Negativo 

Imunidade, 

infecção 

passada 

recente 

Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo 

Imunidade, 

infecção 

passada 

Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo Positivo 

Imunidade, 

resposta 

vacinal 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo 

*Com o passar do tempo, o anti-HBs pode estar em níveis indetectáveis pelos testes 

sorológicos. 

Caso o paciente apresente algum critério de gravidade, encaminhar para 

o Centro de referência. Clinicamente, os aspectos que indicam gravidade são: 

vômitos repetidos, febre prolongada, hálito hepático, hemorragias espontâneas 

e sinais de encefalopatia hepática (sonolência e/ou agitação psicomotora, 

asterixis “flapping”, torpor e coma) (BRASIL, 2008). 

 

A ocorrência de lesão hepática pode ser verificada ou sugerida pela 

dosagem das aminotransferases (ALT e AST). Pacientes sem manifestações de 
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hepatopatia e com aminotransferases normais devem ser avaliados clinicamente 

e repetir os exames a cada seis meses. A elevação das aminotransferases em 

pelo menos duas datas distintas, com no mínimo 30 dias de diferença, no 

intervalo de seis meses, pode ser indicativo de lesão hepática (BRASIL, 2008). 

Nessa situação, é necessária a realização de biópsia hepática para avaliar a 

indicação de tratamento específico (serviço de referência). 

 

 

Vacina contra Hepatite B 

Está indicada para indivíduos suscetíveis nos seguintes casos:  

• Menores de um ano de idade  

• Crianças, adolescentes e adultos entre um a 49 anos de idade  

• Gestantes em qualquer faixa etária  

• Vítimas de abuso sexual  

• Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente 

suspeito de infecção por VHB  

• Integrantes dos grupos vulneráveis, independente da faixa etária 

(profissionais de saúde, bombeiros, policiais, carcereiros, caminhoneiros, 

coletores de lixo, agentes funerários, comunicantes sexuais de portadores de 

VHB) 

• Imunocomprometidos  

• Doadores de sangue  

• Homens e Mulheres que mantêm relações sexuais com pessoas do 

mesmo sexo (HSH e MSM)  

• Gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT)  
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• Pessoas reclusas (presídios, hospitais psiquiátricos, instituições de 

menores, forças armadas, etc)  

• Manicures, pedicures e podólogos  

• Populações de assentamentos e acampamentos  

• Potenciais receptores de hemotransfusão ou politransfundidos 

• Profissionais do sexo/prostitutas  

• Usuários de drogas injetáveis, inaladas ou “pipadas”  

• Portadores de DST  

• População indígena  

• Indivíduos com convívio domiciliar contínuo com portadores do VHB 

 

Imunoglobulina específica para o vírus B 

A Imunoglobulina Específica para o vírus B (HBIG) está disponível no 

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada 

para pessoas não vacinadas após exposição ao VHB nas seguintes situações:  

• Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B  

• Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente 

suspeito de infecção por VHB  

• Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B  

• Vítimas de abuso sexual  

• Imunodeprimidos após exposição de risco, mesmo que previamente 

vacinados Pacientes que receberam a HBIG devem iniciar ou completar o 

esquema de imunização contra a hepatite B, conforme calendário preconizado 

pelo PNI. 
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Hepatite C 

 

O vírus da hepatite C (VHC) é o principal agente etiológico da hepatite 

crônica, sendo também o maior responsável por cirrose e transplante hepático 

no Mundo Ocidental. Sua transmissão ocorre principalmente pela via parenteral, 

no entanto, em um percentual significativo de casos não é possível identificar a 

via de transmissão. Possuem risco acrescido para a infecção pelo VHC por via 

parenteral indivíduos que: • Receberam transfusão de sangue e/ou 

hemoderivados antes de 1993;  

• Sejam usuários de drogas intravenosas ou usuários de drogas inaladas 

e aspiradas que compartilham os equipamentos de uso;  

• Fizeram tatuagens, aplicaram piercings ou que apresentam outras 

formas de exposição percutânea (p. ex: clientes de consultórios odontológicos, 

podólogos, manicures, etc.) sem cuidados com as normas de biossegurança. 

A transmissão sexual do VHC é pouco frequente (risco menor que 2% 

para parceiros estáveis) e ocorre, principalmente, em pessoas com múltiplos 

parceiros e com prática sexual de risco, sendo que a coexistência de alguma 

DST (inclusive o HIV) constitui um importante facilitador dessa transmissão. A 

transmissão vertical é rara quando comparada à hepatite B, entretanto, já se 

demonstrou que gestantes com carga viral do VHC elevada ou coinfectadas pelo 

HIV apresentam maior risco de transmissão vertical (BRASIL, 2006). 

 

 

Quadro 10. Interpretação dos resultados sorológicos da Hepatite C 

(BRASIL, 2006) 

 

MARCADOR SOROLÓGICO INTERPRETAÇÃO 

Anti-VHC Indica contato prévio com o VHC, no 

entanto requer exames moleculares para 
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detecção da presença e quantificação de 

partículas virais (PCR-VHC). 

 

 

HIV 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) constitui um conjunto 

de sinais e sintomas relacionados à infecção do organismo humano pelo Vírus 

da Imunodeficiência Humana (HIV). Desde sua descoberta, no início dos anos 

80 até a atualidade, a infecção pelo HIV vem se constituindo um fenômeno 

global, dinâmico e instável, intimamente relacionado ao comportamento humano 

individual e coletivo. No trabalho constante de dar uma resposta sustentável à 

epidemia do HIV, novas políticas foram adotadas, pautadas em evidências 

científicas e tecnológicas. Dessa forma, estratégias como a prevenção positiva 

e a ampliação diagnóstica foram adotadas no Brasil. 

 

É fundamental ressaltar que o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, 

impacta diretamente na quebra de cadeia da transmissão viral e, 

consequentemente, no surgimento de novos casos e ainda propicia ao indivíduo 

a possibilidade de iniciar o tratamento logo após a confirmação diagnóstica. 

 

O acesso ao conhecimento do estado sorológico dos indivíduos, somado 

à agilidade da resposta diagnóstica e encaminhamento para assistência médica 

são estratégias principais para o controle da epidemia. 

Para tanto, o fluxo de atendimento aos indivíduos portadores da infecção 

pelo HIV viabiliza uma consulta de enfermagem objetiva e resolutiva para a 

população, visando ao atendimento integral. 
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XI. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Tuberculose 

 

Doença infectocontagiosa, a Tuberculose é causada por uma bactéria 

denominada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Apesar de a forma 

pulmonar bacilífera ser a mais importante, do ponto de vista epidemiológico, 

outras formas de tuberculose podem ser observadas, como a disseminada miliar 

ou as extrapulmonares: pleural, ganglionar, osteoarticular, geniturinária, 

meningoencefálica, entre outras. Também esta enfermidade pode acometer, ao 

mesmo tempo, mais de um órgão em um mesmo paciente (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2004). 

Estima-se que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo bacilo 

causador da tuberculose, embora nem todos desenvolvam a doença, é 

determinada pela OMS como agravo de problema em Saúde Pública. É uma das 

doenças infectocontagiosas que mais causa mortes no Brasil, principalmente, 

entre as pessoas que vivem com HIV. 

O Brasil ainda permanece entre os 22 países que albergam 80% dos 

casos mundiais de Tuberculose, apesar da tendência de queda da incidência 

dos casos nos últimos anos. 

Mesmo com os avanços significativos que vêm sendo obtidos no controle 

da tuberculose graças à implementação de estratégias de controle 

recomendadas, seus nú- meros absolutos ainda demonstram um grande desafio 

para a Saúde Pública. No plano político, o MSvem estabelecendo diversas 

estratégias desde que, em 2003, elegeu a tuberculose como problema prioritário 

de saúde pública a ser combatido. No plano técnico, adotou cada um dos 

elementos da estratégia do Stop TB, a começar pelo seu primeiro elemento que 

trata da implementação do Tratamento Diretamente Observado (TDO) de alta 

qualidade. Além do TDO, o Ministério da Saúde tem se pautado pelo 

fortalecimento do sistema de saúde, promovendo a articulação entre diferentes 

programas que possam contribuir para o controle da endemia no País, 

particularmente no combate à coinfecção Tuberculose – TB/Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e na promoção do acesso às populações mais 
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vulneráveis aos serviços de saúde, sempre na perspectiva da descentralização 

das ações de controle da tuberculose com ênfase absoluta na atenção básica. 

Nesse cenário, o papel da enfermagem, categoria fundamental para a 

condução das atividades de saúde pública no País, adquire especial importância 

na execução das ações de controle da tuberculose e, por isso, a necessidade 

deste protocolo específico para as atividades da enfermagem no âmbito da 

atenção à saúde. 

Neste protocolo, o profissional de enfermagem poderá subsidiar suas 

ações as quais são realizadas nos locais onde atuam de forma sistemática 

estabelecendo qualidade nos processos realizados, diante de um paciente com 

tuberculose, favorecendo assim, o papel dos profissionais de enfermagem no 

intuito de minimizar as intercorrências que favoreçam o abandono, a recidiva, a 

falência e a tuberculose resistente, estimulando a adesão dos pacientes e um 

tratamento bem sucedido. 

 

 

Desenvolvimento da temática 

 

As melhores medidas de prevenção e de controle da tuberculose são o 

diagnóstico precoce e o tratamento do paciente até a cura. Outras medidas de 

prevenção importantes incluem a vacinação Bacilo de Calmette Guérin (BCG) 

(evita as formas graves), o Tratamento da Infecção Latente pelo M. tuberculosis 

(ILTB) e o controle de contatos. 

 

Diagnóstico da tuberculose 
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O enfermeiro capacitado nas ações de controle da tuberculose deve 

identificar informações clínicas, epidemiológicas e sociais dos suspeitos da 

enfermidade e tomar providências para o esclarecimento do diagnóstico. 

A pesquisa bacteriológica é o método prioritário para o diagnóstico e o 

controle do tratamento da tuberculose, uma vez que permite a identificação da 

fonte de transmissão da infecção (o bacilífero). Considerando esses aspectos, 

cabe ressaltar que a descoberta precoce do caso, o diagnóstico correto e o 

tratamento completo dos doentes com baciloscopia positiva são tidos como uma 

das principais medidas de controle da tuberculose na comunidade. 

É função do enfermeiro do programa de controle da tuberculose organizar 

e cumprir as recomendações do Ministério da Saúde e, segundo a Portaria da 

Atenção Básica nº 648, de 28 de março de 2006 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006), o diagnóstico de tuberculose nos serviços de saúde está implícito nas 

atribuições desse profissional: “Conforme protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas 

as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar 

exames complementares e prescrever medicações”.  

Diante das diversas situações enfrentadas pelo paciente, durante a 

procura por uma unidade de saúde, a organização dos serviços de tuberculose 

deve visar à busca ativa dos casos sintomáticos respiratórios na demanda dos 

serviços, nos contatos e na comunidade. 

 

 

Busca de sintomáticos respiratórios 

 

Identificar, precocemente, pessoas com tosse por tempo igual ou superior 

a três semanas de Sintomático Respiratório (SR), visando à descoberta dos 

casos de bacilíferos. A busca ativa do SR tem sido uma estratégia recomendada 

internacionalmente e deve ser realizada permanentemente pelos serviços de 

saúde. 
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A operacionalização dessa ação requer atuação do enfermeiro com vista 

à captação de suspeitos continuamente na rotina diária da unidade de saúde, 

bem como no sentido de alcançar impacto nos indicadores de tuberculose 

propostos para a unidade de saúde, como descrito a seguir:  

 

• Organização do agendamento aberto, para pessoas que procuram as 

unidades de saúde e os suspeitos encaminhados dos outros serviços por motivo 

de tosse, por tempo igual ou maior que três semanas.  

• Os serviços de busca dos sintomáticos devem ter abrangência 

multiprofissional e envolvimento da totalidade dos profissionais da unidade de 

saúde.  

• O estabelecimento de fluxo dos exames laboratoriais, com agilidade na 

realização e divulgação dos resultados das baciloscopias, além do controle de 

qualidade.  

• Desenvolvimento de ações que facilitem o alcance das metas na sua 

unidade de saúde, de acordo com a programação anual de sintomáticos 

respiratórios nos serviços de saúde, cujas metas foram pactuadas por estados e 

municípios.  

• Organização de ações voltadas para os grupos ou locais com maior 

probabilidade de adoecer por tuberculose: presídios, creches, manicômios, 

abrigos e asilos, pessoas em situação de rua, etilistas, usuários de drogas, 

mendigos, imunodeprimidos por uso de medicamentos ou doenças 

imunossupressoras AIDS, diabetes).  

• Encaminhamento para a referência dos casos que requeiram maior 

capacidade resolutiva. 

Dentre as ações de planejamento para a busca ativa do Sintomático 

Respiratório (SR), caberá ao enfermeiro:  
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1. Programar metas e monitorar mês a mês a descoberta do sintomático 

respiratório nas unidades de saúde e em populações especiais, utilizando-se do 

registro no Livro do Sintomático Respiratório.  

2. Mobilizar e capacitar os profissionais de saúde e todos os funcionários 

da unidade de saúde (ex.: vigilantes, serviços administrativos e limpeza), assim 

como os agentes 

comunitários de saúde e a equipe da Estratégia de Saúde da Família na 

identificação e no registro do caso de sintomático respiratório.  

3. Identificar e priorizar as áreas de maior afluência de pessoas no serviço 

de saúde na busca do sintomático respiratório (ex.: sala de espera, recepção, 

farmácia, laboratório, serviço odontológico e outros).  

4. Monitorar e avaliar rotineiramente a atividade da busca, a partir dos 

indicadores sugeridos: porcentagem de identificados, de sintomáticos de 

respiratórios examinados, de positividade e da meta alcançada em cada mês 

através do livro de registro de Sintomático Respiratório implantado na unidade. 

 

Orientação para a coleta de escarro espontâneo:  

 

Na unidade de saúde 

O enfermeiro deve conduzir sua orientação para a coleta do exame, 

considerando os seguintes aspectos (BRASIL, 2008a):  

• Explique a importância do exame para o paciente, utilizando termos 

claros e de fácil entendimento.  

• Forneça a orientação e a simulação da técnica de coleta, utilizando para 

isso o pote, aproveitando esse momento para indicar a quantidade a ser 

coletada.  

• Oriente a inspirar profundamente, retendo por alguns instantes o ar dos 

pulmões. Oriente, também, a tossir e escarrar diretamente no pote.  
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• Oriente a repetir esse procedimento por três vezes, até atingir a 

quantidade necessária ao exame (5 ml a 10 ml), tendo cuidado para que o 

material não escorra por fora do pote.  

• Oriente a tampar o pote, rosqueando-o firmemente.  

• Entregue o pote para a coleta (identificado com o nome do paciente no 

corpo do pote) com um papel toalha (ou papel higiênico), a requisição do exame 

e indicação do local de coleta.  

• Após a coleta, o paciente deve levar o pote até o profissional de saúde 

que deve verificar a quantidade e a qualidade da amostra, sem abrir o pote. Caso 

a quantidade seja insuficiente, deve-se pedir para que o paciente repita a 

operação até obter uma amostra adequada.  

• Ao final, o paciente deverá lavar as mãos. 

 

No domicílio 

• Orientar para coleta ao despertar pela manhã, lavando bem a boca, 

inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após 

forçar a tosse. Repetir essa operação até obter três eliminações de escarro, 

evitando que esse material escorra pela parede externa do pote.  

• Informar que, após o pote ser tampado, colocar em um saco plástico 

com a tampa para cima, cuidando para que permaneça nessa posição até a 

chegada ao laboratório. Se a amostra for para a realização de cultura para BK, 

protegê-la da exposição à luz solar.  

• Orientar o paciente para a lavagem de mãos.  

• Observação: na impossibilidade de envio imediato da amostra para o 

laboratório ou unidade de saúde, essa deverá ser conservada em geladeira 

comum. As amostras clínicas encaminhadas ao laboratório deverão estar 

acompanhadas da requisição de exames, que é um formulário com informações 

úteis para o laboratório e deve conter os dados de identificação do paciente, 
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descrição dos achados clínicos do paciente e a natureza do exame solicitado. 

Agendar em seguida a consulta médica.  

• Em relação à conservação das amostras do escarro, elas poderão ficar 

em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar por um período máximo de 24 

horas. Se a demora para o envio ao laboratório for superior a um dia, as amostras 

deverão ser mantidas refrigeradas entre 2ºC e 8ºC, para que não deteriorem e 

se evite a ocorrência de resultados falso-negativos. Conforme a Organização 

Mundial de Saúde, essas amostras podem ficar refrigeradas de cinco a sete dias, 

no máximo, em locais de difícil acesso a um laboratório. Depois disso, devem 

ser imediatamente processadas. 

 

Frente à coleta do exame de BAAR enviado ao laboratório, o 

enfermeiro deverá: 

 

• Observar se o resultado do BAAR emitido pelo laboratório chega, no 

máximo, em 24h nos serviços. O fluxo do resultado do exame deverá ser 

operacionalizado, conforme a disponibilidade do serviço, podendo ser on-line, 

via malote ou por emissão direta com instrumento próprio, para posterior 

avaliação e conduta do caso clínico no serviço de saúde.  

• Registrar o resultado do exame no prontuário clínico, na ficha familiar 

(ESF) e no Livro de Registro de Sintomático Respiratório.  

• Solicitar imediatamente a visita domiciliar e/ou realizar contato telefônico, 

nos casos de pacientes com baciloscopia positiva que não compareceram à 

unidade básica de saúde para o recebimento do exame baciloscópico.  

• Encaminhar para consulta médica os pacientes com duas ou mais 

baciloscopias negativas e com persistência dos sintomas.  

• Em caso positivo, o enfermeiro deverá iniciar o tratamento diretamente 

observado da tuberculose. 

 



 

 

P
ág

in
a4

0
6

 

Consulta de enfermagem 

 

O enfermeiro capacitado nas ações de controle da tuberculose deve 

identificar informações clínicas epidemiológicas e sociais dos suspeitos da 

enfermidade e tomar providências para o esclarecimento do diagnóstico.  

 

Dentre essas recomendações estão:  

• Anamnese 

• Exame físico  

• Solicitação da baciloscopia de escarro  

• Solicitação, realização e leitura do teste tuberculínico (PPD) se 

capacitado e quando necessário.  

 

Obs: A Prova Tuberculínica (PT) consiste na inoculação intradérmica de 

um derivado proteico do M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a 

esses antígenos. É utilizada, em adultos e crianças, para o diagnóstico de 

infecção latente pelo M. tuberculosis (ILTB). Na criança também é muito 

importante como método coadjuvante para o diagnóstico da TB doença.  

• Realizar notificação em ficha de investigação preconizada pelo Ministério 

da Saúde 

 

Tratamento preventivo da tuberculose (Quimioprofilaxia) 

 

A susceptibilidade à infecção é praticamente universal. A maioria das 

pessoas resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial 

à doença, no entanto alguns bacilos permanecem vivos, bloqueados pela reação 
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inflamatória do organismo. Cerca de 5% das pessoas não conseguem impedir a 

multiplicação dos bacilos e adoecem na sequência da primo-infecção. Outros 

5%, apesar de bloquearem a infecção nessa fase, adoecem posteriormente por 

reativação desses bacilos ou por consequência de exposição a uma nova fonte 

de infecção.  

O maior risco de adoecimento se concentra nos primeiros dois anos, após 

a primo-infecção, mas o período de incubação pode se estender por muitos anos 

e até mesmo décadas. 

 

Prevenção da infecção latente ou quimioprofilaxia primária 

Recomenda-se a prevenção da infecção tuberculosa em recém-nascidos, 

co-habitantes de caso índice bacilífero. Nesses casos, o recém-nascido não 

deverá ser vacinado ao nascer. A Izoniazida (H) é administrada por três meses 

e, após esse período, faz-se a Prova Tuberculínica (PT). Se o resultado da PTfor 

≥ 5 mm, a Quimioprofilaxia – QP deve ser mantida por mais três meses; caso 

contrário, deve-se interromper o uso da isoniazida e vacinar com BCG. 

 

Tratamento  

Fármaco utilizado:isoniazida – na dose de 5 mg/kg a 10 mg/kg de peso, 

até a dose máxima de 300 mg/dia. A isoniazida tem papel relevante, uma vez 

que diminui o risco de adoecer nos indivíduos já infectados pelo Mycobacterium 

tuberculosis.  

Tempo de tratamento: deve ser realizado por um período mínimo de seis 

meses podendo ser estendido por um período máximo de 9 meses a critério 

médico.  

Vale lembrar que essa atividade deve ser realizada onde os profissionais 

são capacitados para realizarem leitura e aplicação da Prova Tuberculínica e 

acompanhamento da Quimioprofilaxia, havendo a necessidade de encaminhar 

para uma unidade de referência para essa atividade. 
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Infecção latente ou quimioprofilaxia secundária 

 

Quimioprofilaxia secundária é a administração de isoniazida a uma 

pessoa infectada pelo bacilo de Koch com a finalidade de evitar que ela adoeça 

(BRASIL, 2002a). O tratamento da infecção latente pelo M. tuberculosis(ILTB) 

com isoniazida – H reduz em 60% a 90% o risco de adoecimento (SMIEJA et. 

al., 1999). Essa variação se deve à duração e à adesão ao tratamento. 

 

Observação:Tomar as 180 doses é mais importante que o tempo do 

tratamento. Por isso, recomenda-se que esforços sejam feitos para que o 

paciente complete o total de doses programadas mesmo com a eventualidade 

de uso irregular, considerando a possível prorrogação do tempo de tratamento 

com o objetivo de completar as doses previstas, mas essa prorrogação não deve 

exceder os três meses do tempo inicialmente programado (COMSTOCK, 1999). 

 

Indicações 

Além do resultado da PT, a indicação do uso da H para tratamento da 

ILTB depende de três fatores: idade, probabilidade de ILTB e risco de 

adoecimento (PAI; MENZIES, 2009). Os grupos com indicação de tratamento 

são:  

1. Crianças contatos de casos bacilíferos:  

• PT igual ou superior a 5 mm em crianças não vacinadas com BCG, 

crianças vacinadas há mais de 2 anos ou qualquer condição imunossupressora.  

• PT igual ou superior a 10 mm em crianças vacinadas com BCG há 

menos de 2 anos. • Crianças que adquiriram ILTB até os 5 anos – grupo 

prioritário para o tratamento de ILTB.  

2. Em adultos e adolescentes:  
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• Adultos e adolescentes maiores de 10 anos com ILTB, a relação risco-

benefício do tratamento com H deve ser avaliada. A idade é um dos fatores de 

risco para hepatoxicidade pela isoniazida (DOSSING et al., 1996; SENARATNE 

et al., 2006), pelo elevado risco de hepatoxicidade e reduzido risco acumulado 

de adoecimento. 

 

Tratamento da tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos 

novos, sensíveis aos medicamentos antiTB, desde que obedecidos aos 

princípios básicos da terapia medicamentosa e à adequada operacionalização 

do tratamento.  

O profissional de enfermagem obedecendo à legislação vigente diante do 

diagnóstico de tuberculose confirmado deverá:  

• Instituir e acompanhar o tratamento do paciente com tuberculose 

pulmonar e extrapulmonar, bem como registrar e examinar os contatos dos 

casos pulmonares bacilíferos.  

• O enfermeiro deve iniciar e acompanhar o tratamento dos casos de 

tuberculose pulmonar com resultados de baciloscopia negativa e dos casos de 

tuberculose extrapulmonar quando o diagnóstico for confirmado após 

investigação em uma Unidade de Referência;  

• Explicar e aplicar o Tratamento Diretamente Observado (TDO) e indicar 

o profissional de saúde responsável para realização da supervisão.  

• Solicitar baciloscopia, cultura e teste de sensibilidade para o efetivo 

controle do tratamento.  

• Orientações gerais ao paciente e familiares, como por exemplo, em 

relação à doença, seus mitos, duração e necessidade do tratamento.  

• Realizar educação em saúde.  



 

 

P
ág

in
a4

1
0

 

• Aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV.  

• Preencher, de forma adequada e oportuna, os instrumentos de vigilância 

preconizados pelo Programa Nacional de Controle da TB (ficha de notificação de 

caso, livros de registro de sintomáticos respiratórios e de tratamento e 

acompanhamento dos casos). 

 

Esquema básico de tratamento para tuberculose 

Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, com o seu 

Comitê Técnico Assessor, reviu o sistema de tratamento da TB no Brasil. Com 

base nos resultados preliminares do II Inquérito Nacional de Resistência aos 

medicamentos antiTB que mostraram aumento da resistência primária à 

isoniazida (de 4,4 para 6,0%), deve-se introduzir o etambutol como quarto 

fármaco na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do esquema 

básico. 

 

Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes 

Indicações:  

• Casos novos adultos e adolescentes (> 10 anos), de todas as formas de 

tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica), 

infectados ou não por HIV.  

• Retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do 

primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em adultos e 

adolescentes (> 10 anos) – exceto a forma meningoencefálica. 

 

Quadro 1. Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e 

adolescentes 
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Regime Fármacos Faixa de 

peso 

Unidade/dose Meses 

2 RHZE 

Fase 

intensiva 

RHZE 

150/75/400/275 

Comprimido em 

dose fixa 

combinada 

20 a 35kg 2 comprimidos  

         2 36 a 50kg 3 comprimidos 

>50kg 4 comprimidos 

4 RH 

Fase de 

manutenção 

RH 

Comprimido ou 

cápsula 300/200 

ou 150/100 

20 a 35kg 1 compr ou caps 

300/200mg 

 

          4 

36 a 50kg 1 compr ou caps 

300/200mg + 1 

compr ou caps 

150/100mg 

>50kg 2 compr ou caps 

300/200mg 

 

OBS: O esquema com RHZE (Rifampicina + Izoniazida + Pirazinamida + 

Etambutol) pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e está 

recomendado o uso de Piridoxina (50mg/dia) durante a gestação pela toxicidade 

neurológica (devido à isoniazida) no recém-nascido. *As apresentações 

farmacêuticas em comprimidos de Rifampicina/Izoniazida de 150/75mg estão 

substituindo as apresentações de R/H 300/200 e 150/100 e deverão ser 

adotadas tão logo estejam disponíveis. 

 

Esquema básico 2RHZ/4RH para criança (EB (2RHZ /4RH)) 

Indicação:  

• Casos novos de crianças (< 10 anos), de todas as formas de tuberculose 

pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica), infectadas ou 

não pelo HIV.  

• Retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do 

primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em crianças (< 

10 anos) – exceto a forma meningoencefálica. 
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Quadro 2. Esquema básico para o tratamento da TB em crianças (< 10 

anos) 

 

Fases do 

tratamento 

Fármacos Peso do doente 

Até 20kg >20 a 35kg >35 a 45kg >45kg 

mg/kg/dia mg/kg/dia mg/kg/dia mg/kg/dia 

2 RHZ 

Fase de 

ataque 

R 10 300 450 600 

H 10 200 300 400 

Z 35 1000 1500 2000 

4 RH 

Fase de  

manutenção 

R 10 300 450 600 

H 10 200 300 400 

 

 

Legenda das drogas utilizadas nos esquemas para tratamento da TB. 

 

R: Rifampicina H: Izoniazida Z: Pirazinamida E: Etambutol RH: Rifampicina 

+ Izoniazida 

2RHZE: Fase de ataque do esquema básico para adultos e adolescentes 2 meses de 

Rifampicina + Izoniazida + Pirazinamida + Etambutol (comprimido 4 em 1) 
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4RH: Fase de manutenção do esquema básico para adultos e adolescentes 4 meses de 

Rifampicina + Izoniazida (Comprimido 2 em 1) 

2RHZ: Fase de ataque do esquema básico para crianças 2 meses de Rifampicina + 

Izoniazida + Pirazinamida 

 

Tratamento Diretamente Observado (TDO) 

 

O TDO é um elemento chave da estratégia DOTS que visa ao 

fortalecimento da adesão do paciente ao tratamento e à prevenção do 

aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos, reduzindo os casos de 

abandono e aumentando a probabilidade de cura. 

Faz parte da competência do enfermeiro a organização do processo de 

trabalho nas atividades de controle da tuberculose, incluindo a dose diretamente 

observada da medicação. A organização da equipe garante que as ações sejam 

sistematizadas, contínuas e resolutivas; deve ser realizada por meio da 

elaboração de protocolos de atendimento que partam das diretrizes definidas 

pelo Ministério da Saúde, mas que contemplem as especificidades locais e, 

principalmente, a dinâmica de trabalho da unidade de saúde e equipe. 

O protocolo de atendimento requer uma discussão e consenso da conduta 

da equipe envolvida no programa de controle da tuberculose local, incluindo 

particularmente a questão do TDO, devendo esse documento ser regulamentado 

pelo gestor municipal. Sua elaboração deve contemplar os seguintes princípios: 

• Partir de condutas consensuadas pela equipe, o que implica elaboração 

participativa e coletiva.  

• Estar centrado no usuário.  

• Utilizar como referência os protocolos clínicos definidos pelo Ministério 

da Saúde.  

• Utilizar os indicadores para avaliação do serviço, do processo de 

implantação do tratamento diretamente observado e dos resultados sugeridos 

pelo MS.  
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• Estabelecer formas e prazos para revisões de metas e atualizações das 

estratégias do Programa de Controle da Tuberculose (PCT).  

• Informar ao usuário os fluxos de atendimento na unidade de saúde, os 

exames a serem realizados e o atendimento dos contatos.  

A partir desse contexto, a atuação do enfermeiro no Tratamento 

Diretamente Observado(TDO) deve contemplar duas dimensões do processo de 

trabalho: a gerencial, que se relaciona ao planejamento, à organização e à 

avaliação de serviço, e a assistencial, ligada à organização e à realização das 

ações do cuidado, diretamente envolvidas no tratamento. Essas duas dimensões 

podem ser organizadas por meio da elaboração e da implantação de protocolos 

de enfermagem adaptados às unidades de saúde nos níveis estaduais, 

municipais e locais. 

 

Objetivos do Tratamento Diretamente Observado 

• Melhorar a atenção ao doente por meio do acolhimento humanizado.  

• Possibilitar a adesão, garantindo a cura.  

• Reduzir a taxa de abandono.  

• Interromper a cadeia de transmissão da doença.  

• Diminuir o surgimento de bacilos multirresistentes.  

• Reduzir a mortalidade.  

• Reduzir o sofrimento humano, uma vez que se trata de uma doença 

consuptiva, transmissível e de alto custo social.  

• Realizar uma educação em saúde efetiva, de forma individualizada 

voltada para orientar e corresponsabilizar o indivíduo, família e comunidade nas 

ações de saúde. Será considerado TDO para fins operacionais, a observação de 

24 tomadas na fase de ataque, 48 tomadas na fase de manutenção, assistida 

por um profissional de saúde. 
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Situações especiais nas quais o paciente deve ser encaminhado para 

uma unidade de referência. 

 

Existem situações nas quais o paciente deve ser referenciado para uma 

unidade de referência devido à complexidade de seu tratamento e 

acompanhamento, sendo essas referências, de acordo com a magnitude dos 

casos, distâncias geográficas e facilidade de acesso.  

 

• Difícil diagnóstico;  

• Presença de efeitos adversos “maiores”;  

• Presença de comorbidades (transplantados, imunodeprimidos, infecção 

pelo HIV, hepatopatas e indivíduos com insuficiência renal crônica);  

• Casos de falência ao tratamento;  

• Casos que apresentem qualquer tipo de resistência aos fármacos. 

 

Atuação geral do enfermeiro no Programa de Tuberculose em 

serviço de saúde 

 

 • Realizar consulta de enfermagem, conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 

disposições legais da profissão.  

• Identificar os sintomáticos respiratórios entre as pessoas que procuram 

a US, nas visitas domiciliares ou mediante os relatos dos ACS.  

• Aplicar a vacina BCG.  

• Aplicar e ler do teste tuberculínico (PPD) desde que capacitado.  
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• Realizar consulta de enfermagem mensal, conforme programação de 

trabalho da equipe e de protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.  

• Notificar o caso confirmado de tuberculose, analisar a ficha, verificar se 

todos os campos estão preenchidos e encaminhar ao Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica (NVE).  

• Convocar os contatos para investigação.  

• Orientar o uso da medicação, esclarecer dúvidas e desmistificar os tabus 

e estigmas. • Programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês, 

para cada doente cadastrado na unidade.  

• Solicitar exame de escarro mensal para acompanhar o tratamento dos 

casos pulmonares bacilíferos (BK+).  

• Solicitar do NVE o retorno das informações e dos resultados de exames.  

• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento às ações de 

vigilância epidemiológica e ao controle das doenças.  

• Transferir o doente da US, quando necessário, com a ficha de referência 

e contrarreferência devidamente preenchida.  

• Agendar consulta extra, quando necessário.  

• Orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e ACE para o 

acompanhamento dos casos em tratamento e/ou tratamento diretamente 

observado. • Fazer visita domiciliar para acompanhar o tratamento e 

supervisionar o trabalho do ACS.  

• Realizar ações educativas junto à clientela da US e ao domicílio.  

• Convocar o doente faltoso e o doente em abandono de tratamento, para 

a consulta e planejar visita domiciliar.  

• Preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de 

tuberculose em tratamento na US.  
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• Acompanhar a ficha de supervisão de tratamento preenchida pelo 

ACS/auxiliar ou técnico de enfermagem.  

• Fazer juntamente com a equipe uma avaliação dos principais 

indicadores.  

• Enviar mensalmente ao NVE as informações epidemiológicas referentes 

à tuberculose da área de atuação da US. Analisar os dados e planejar as 

intervenções juntamente com a equipe e coordenação municipal.  

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

ACS, técnicos e auxiliares às ações de vigilância epidemiológica e ao controle 

das doenças. 

 

 

XII. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Hanseníase 

 

Introdução  

 

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, 

manifestada por sinais e sintomas dermatoneurológicos (lesões de pele e nervos 

periféricos, podendo cursar com surtos reacionais intercorrentes) com potencial 

incapacitante. O potencial incapacitante está relacionado às deformidades 

físicas, sendo esse um dos fatores que contribui para a manutenção do estigma 

e preconceito sobre a doença. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado 

permitem a cura sem deixar sequelas, sendo de suma importância que o 

profissional de saúde tenha subsídios que facilitem identificar, diagnosticar e 

tratar a doença. 

 

A manutenção de serviços capacitados para o diagnóstico e tratamento, 

visando à manutenção da pessoa com hanseníase na sociedade, sem 
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incapacidades e deformidades é o real desafio que se espera alcançar com um 

atendimento humanizado, adequado e resolutivo para todos os usuários do 

Sistema Único de Saúde, incluindo a pessoa com hanseníase.  

 

A assistência de enfermagem é parte integrante desse processo de cura 

e deve estar de acordo com as diretrizes preconizadas pela Coordenação Geral 

de Hanseníase e Doenças em Eliminação/Secretaria de Vigilância em 

Saúde/Ministério da Saúde (CGHDE/SVS/MS), respaldadas pela Portaria nº 

3.125 de 7 de outubro de 2010 que dispõe sobre as ações de controle da 

hanseníase. 

 

Descrição 

 

A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae (bacilo de Hansen), 

infecta grande número de indivíduos (alta infectividade), adoece pouco (baixa 

patogenicidade) e apresenta considerável poder incapacitante (alta virulência). 

O tratamento poliquimioterápico (PQT/OMS) permite a cura, com impacto 

imediato na transmissibilidade já a partir das primeiras doses da medicação, 

quando os bacilos se tornam inviáveis.  A única fonte de infecção é o homem, 

através de contato direto com doentes portadores de formas contagiantes não 

tratadas. 

 

Transmissão 

 

As vias aéreas superiores são a principal via de eliminação do bacilo e a 

mais provável porta de entrada. A maioria das pessoas não adoece, pois, em 

geral, tem imunidade para o bacilo. Acomete ambos os sexos, inclusive crianças 

e o maior risco é observado entre contatos intradomiciliares (definidos como 

indivíduos que residem ou tenham residido com o doente nos últimos cinco 
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anos). O ambiente fechado, a ausência de ventilação e de luz solar, também, 

favorecem a transmissão. 

 

Sinais e sintomas 

 

A enfermagem deve estar atenta ao aparecimento da doença e suas 

diferentes manifestações clínicas, pois dependem da resposta do sistema 

imunológico do organismo atingido, podendo se manifestar após um longo 

período de incubação. Os agentes comunitários de saúde são peças 

fundamentais das equipes de programa da saúde da família. Tendo maior 

contato com a população, devem saber suspeitar se uma das pessoas visitadas 

pode ter hanseníase e, conhecendo como se faz pelo menos a suspeição, terão 

condições de encaminhá-la ao médico e/ou enfermeiro, que são sua primeira 

referência. 

 

Quadro 1. Sinais e Sintomas 

 

Dermatológicos  Manchas, pápulas, placas, nódulos, outros. 

Neurológicos  Dor-espessamento dos nervos, 

diminuição-perda de sensibilidade e da 

força muscular nos olhos, mãos e pés. 

 

 

Evolução e classificação da Hanseníase 

O aparecimento da doença e suas diferentes manifestações clínicas 

dependem da resposta do sistema imunológico do organismo atingido e podem 

ocorrer após um longo período de incubação, em média de 2 a 7 anos. Nem 
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todos os casos contaminados evoluem para doentes e a forma inicial pode 

evoluir para cura espontânea, mesmo sem tratamento. 

A classificação operacional do caso de hanseníase, visando ao 

tratamento com Poliquimioterapia (PQT) é baseado no número de lesões 

cutâneas de acordo com os seguintes critérios:  

• Paucibacilar (PB) – casos com até 5 lesões de pele.  

• Multibacilar (MB) - casos com mais de 5 lesões de pele.  

 

Quadro 2. Formas Clínicas e Classificação Operacional 

 

Classificação operacional Formas clínicas 

Paucibacilares (PB)-poucos bacilos 

(Até 5 lesões) 

Indeterminada (MHI) 

Tuberculóide (MHT) 

Multibacilares(MB)-muitos bacilos 

(Mais de 5 lesões) 

Dimorfa (MHD) 

Virchowiana (MHV) 

 

 

Reações Hansênicas 

São intercorrências agudas que ocorrem por manifestação do sistema 

imunológico do paciente. Aparecem no início da doença, durante o tratamento e 

após a alta. Não exige a suspensão ou reinício da Poliquimioterapia (PQT).  

1. Reação Tipo I ou Reação Reversa - mediada por células (imunidade 

celular). Caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas 

(manchas ou placas), infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas, 

com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite). Pode ocorrer 

antes de iniciar o tratamento, em alguns casos surgem após a conclusão do 

tratamento e, raramente, após 5 anos da alta medicamentosa.  
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2. Reação Tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico – Mediada por 

anticorpos (imunidade humoral). Apresenta nódulos subcutâneos dolorosos, 

acompanhados ou não de febre, dores articulares e mal-estar generalizado, com 

ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite). Súbito aparecimento 

de lesões papulosas (placas ou nodulares, eritematosas), febre, mal-estar geral, 

enfartamento ganglionar doloroso generalizado e podem supurar (eritema 

nodoso necrotizante). Observada nas formas virchowiana e dimorfa, geralmente 

durante os três primeiros anos após o início da poliquimioterapia, embora 

também possa ocorrer antes do seu início ou até cinco anos após seu término. 

 

Diagnóstico da Hanseníase 

 

O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, 

baseado na história, nas condições de vida do indivíduo e no exame 

dermatoneurológico.  

No acolhimento e suspeição diagnóstica, o enfermeiro deverá identificar 

lesões ou áreas de pele com diminuição ou perda da sensibilidade há mais de 3 

meses, comprometimento de nervos periféricos e alterações sensitivas e/ou 

motoras e/ou autonômicas. 

 

Tratamento 

 

É ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados, 

combinação de medicamentos seguros e eficazes (PQT/OMS). De acordo com 

a classificação operacional, uma dose mensal é administrada na unidade de 

saúde (dose supervisionada) e as demais doses autoadministradas (pelo 

paciente em sua moradia). O esquema de tratamento depende da forma clínica 

da doença (PB ou MB), da idade da pessoa com hanseníase e da sua tolerância 

ao medicamento. 
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Após a confirmação diagnóstica do caso de hanseníase, o enfermeiro 

deverá prosseguir com o acompanhamento do caso até após a alta por cura. 

 

Vigilância e exame dos contatos 

 

Vigilância de Contatos – conjunto de medidas que objetivam a 

intervenção na cadeia de transmissão no espaço mais provável de sua 

ocorrência. 

 

Quadro 6. Vigilância e Exame dos Contatos 

 

Consulta de Enfermagem: 

-Anamnese e exame físico do contato com avaliação dermatoneurológica. 

-Preencher na Ficha de Notificação (SINAN) o nº de contatos registrados e 

atualizar no boletim de acompanhamento o número de contatos avaliados. 

-Ações de educação e comunicação em saúde. 

-Avaliação da cicatriz vacinal do BCG. 

-Recomendação de vacina BCG de acordo com o exame e esquema abaixo: 

 

Avaliação da cicatriz vacinal Conduta  

Sem cicatriz Prescrever uma dose 

Com uma cicatriz de BCG Prescrever uma dose 

Com duas cicatrizes de BCG Não prescrever nenhuma dose 

 

 

Avaliação do grau de incapacidade 
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No momento do diagnóstico de um caso de hanseníase, é fundamental 

avaliar o grau de incapacidade física, a integridade da função neural e o estado 

reacional do paciente.  

Realizado no diagnóstico e na alta, permite-se classificar e prevenir as 

incapacidades físicas e detectar existência de deformidades visíveis como: 

lagoftalmo, úlceras, garras, reabsorções, pé caído, mão caída e outros. 

 

 

Avaliação NeurológicaSimplificada 

 

Consiste na avaliação da integridade da função neural da face, membros 

superiores e inferiores. É realizada através de testes de sensibilidade, força 

muscular e palpação de nervos periféricos, permite monitoração e registro, visa 

evitar incapacidades físicas. Realizada no início do tratamento, após 3/3 meses 

e na alta. 

 

XIII. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Raiva Humana 

O presente protocolo tem por objetivo prestar atendimento à vítima 

(paciente) de agressão por animal envolvendo a participação de mamíferos 

classificados de alto risco (morcego de qualquer espécie), médio risco (cães, 

gatos, bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos, ovinos, suínos, entre outros) e de 

baixo risco (roedores em geral) de transmissão do vírus rábico.  

Considera-se vítima (paciente) de agressão por animal mamífero toda 

pessoa que der entrada na Unidade de Saúde com história de agressão na qual 

houve algum contato direto com a saliva do animal por meio da lambedura, 

arranhadura e/ou mordedura.  
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A raiva é uma encefalite viral aguda, transmitida por mamíferos. Todos os 

mamíferos são considerados fontes de infecção para o vírus e, portanto, podem 

transmiti-lo ao homem. 

 

Sobre o protocolo de atendimento de enfermagem na profilaxia da 

raiva humana 

 

Este protocolo, expressa orientações para a aplicação na profilaxia da 

raiva humana, com o uso da Vacina de Cultivo Celular - VCC, hoje, utilizada no 

Brasil. Tal instrumento trata dos esquemas atualmente recomendados para 

vacinas de cultivo celular que apresentam menos eventos adversos neurológicos 

e maior facilidade operacional. Essa modalidade de vacina, produzida em cultura 

de células, substituiu a Fuenzalida&Palacios, a qual foi disponibilizada na rede 

pública desde 2003 por serem consideradas as mais seguras e potentes. 

 

Condutas no atendimento 

 

A profilaxia da raiva humana, segundo as orientações do Ministério da 

Saúde no Brasil, deve ser feita sob três perspectivas: naPré-exposição, 

Exposição e na Reexposição. Situações de pré-exposição ao vírus rábico A 

profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas com risco de exposição 

permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais exercidas por 

profissionais como:  

• médicos veterinários e biólogos  

• auxiliares e demais funcionários de laboratório de virologia e 

anatomopatologia para raiva  

• estudantes de Veterinária, Biologia e Agrotécnica 
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• pessoas que atuam no campo da captura, vacinação, identificação e 

classificação de mamíferos passíveis de portarem o vírus, bem como 

funcionários de zoológicos  

• pessoas que desenvolvem trabalho de campo (pesquisas, investigações 

ecoepidemiológicas) com animais silvestres  

• espeleólogos, guias de ecoturismo, pescadores e outros profissionais 

que trabalham em áreas de risco  

 

 

A profilaxia pré-exposição apresenta as seguintes vantagens 

 

• protege contra a exposição inaparente  

• simplifica a terapia pós-exposição, eliminando a necessidade de 

imunização passiva e diminui o número de doses da vacina  

• desencadeia resposta imune secundária mais rápida (booster), quando 

iniciada a pós-exposição. Em caso de título insatisfatório, aplicar uma dose de 

reforço e reavaliar a partir do 14º dia após o reforço. 

 

 

Importante 

 

• Deve-se fazer o controle sorológico anual dos profissionais que se 

expõem, permanentemente, ao risco de infecção do vírus da raiva, 

administrando-se uma dose de reforço sempre que os títulos forem inferiores a 

0,5 UI/ml. Repetir a sorologia a partir do 14º dia após a dose de reforço.  
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• Em caso de esquema Pré-exposição, devem-se completar as doses da 

VCC, mantendo os intervalos, conforme esquema recomendado e não reiniciar 

nova série. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1.Profilaxiapré-exposição ao vírus rábico com uso da VCC 

 

Esquema  

Pré-exposição 

Dias de  

aplicação 

Via de 

administração, 

dose e local de 

aplicação 

Controle sorológico: a 

partir do 14º dia, após 

a última dose do 

esquema 

3 (três) doses Aplicar uma dose 

nos dias: 0, 7 e 28 

a) Intramuscular 

profunda, utilizando 

dose completa, no 

músculo deltoide ou 

vasto lateral da coxa. 

Não aplicar no glúteo  

b) Intradérmica*, 

0,1ml na inserção do 

músculo deltoide, 

utilizando-se 

seringas de 1ml e 

agulhas 

hipodérmicas curtas 

Observações a respeito 

do controle sorológico: 

a) interpretação do 

resultado: são 

considerados 

satisfatórios títulos de 

anticorpos > 0,5UI/ml.  

Em caso de título 

insatisfatório, isto é, < 

0,5 UI/ml, aplicar uma 

dose completa de 

reforço, pela via 

intramuscular e 

reavaliar novamente a 
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partir do 14º dia após a 

aplicação 

Fonte: Manual do Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

* Só deve ser usada tal via, se houver pessoal capacitado para realizá-la 

(ver Manual). 

No Quadro 2, estão indicados os procedimentos a serem adotados para 

pessoas que receberam esquema de pré-exposição, anteriormente, e que, 

acidentalmente, se expuseram ao risco de infecção pelo vírus da raiva e tenham 

a indicação de esquema profilático de pós-exposição. 

Quadro 2. Conduta em caso de possível exposição ao vírus da raiva em 

pacientes que receberam esquema de pré-exposição 

 

SOROLOGIA COMPROVADA POR 

TITULAÇÃO 

ESQUEMA 

Com comprovação sorológica (título 

maior ou igual a 0,5 UI/ml) 

- Aplicar uma dose nos dias zero e outra 

no dia 3 até completar duas doses.  

- Não indicar soro 

Sem comprovação sorológica - Verificar o Quadro 3, considerar como 

esquema anterior incompleto 

Fonte: Adaptado do Manual do Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

 

Situações de exposição ao vírus rábico 

 

Quadro 3. Profilaxia com uso da VCC em situações de exposição ao vírus 

rábico 
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Condições 

do animal 

Agressor 

Cão ou Gato sem 

suspeita de Raiva 

no momento da 

agressão 

Cão ou Gato 

clinicamente 

suspeito de Raiva 

no momento 

da agressão 

- Cão ou Gato raivoso, 

desaparecido ou morto, 

-Animais silvestres5 

(inclusive os 

domiciliados) 

-Animais domésticos de 

interesse econômico ou 

de produção 

Tipo de 

Exposição 

- Contato indireto 

- Acidentes Leves - 

Ferimentos 

superficiais pouco 

extensos, 

geralmente únicos, 

em tronco e 

membros (exceto 

mãos e polpas 

digitais e planta dos 

pés); podem 

acontecer em 

decorrência de 

mordeduras ou 

arranhaduras 

causadas por unha 

ou dente;  

- Lambedura de 

pele com lesões 

superficiais 

- Acidentes Graves 

- Ferimentos na 

cabeça, face, 

pescoço, mão, 

polpa digital e/ou 

planta do pé  

- Ferimentos 

profundos, múltiplos 

- Lavar com água e 

sabão  

- Não tratar 

- Lavar com água e 

sabão.  

- Observar o animal 

durante 10 dias 

após a exposição¹  

- Se o animal 

permanecer sadio, 

após o período de 

observação, 

encerrar o caso  

- Se o animal 

morrer, 

desaparecer ou se 

tornar raivoso, 

administrar uma 

série de cinco doses 

de vacina (sendo 

uma nos dias 0, 3, 

7, 14 e 28) 9 

Orientar o paciente. 

- Lavar com água e 

sabão  

- Observar o animal 

durante 10 dias 

- Lavar com água e 

sabão  

- Não tratar 

- Lavar com água e 

sabão  

- Iniciar o 

tratamento com 

duas doses da 

vacina, sendo uma 

no dia zero e outra 

no dia 3  

- Observar o animal 

durante 10 dias 

após a exposição1  

- Se a suspeita de 

raiva for descartada 

após o 10° dia de 

observação, 

suspender o 

tratamento e 

encerrar o caso  

- Se o animal 

morrer, 

desaparecer ou se 

tornar raivoso, 

completar a série de 

até cinco doses. 

Sendo que uma 

- Lavar com água e sabão  

- Não tratar 

- Lavar com água e sabão  

-Iniciar imediatamente o 

tratamento com uma série 

de cinco doses de vacina, 

devendo ser 

administradas nos dias 0, 

3, 7, 14 e 28 - Orientar o 

paciente 

- Lavar com água e sabão  

- Iniciar imediatamente o 

tratamento com soro3 

(SAR)  

- Iniciar o tratamento com 

uma série de cinco doses 

de vacina, sendo uma 

dose nos dias 0, 3, 7, 14 e 

28  

- Orientar o paciente 
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ou extensos, em 

qualquer região do 

corpo;  

- Lambedura de 

mucosas;  

- Lambedura de 

pele na qual já 

existe lesão grave  

-Ferimento 

profundo causado 

por unha de gato. 

após a 

exposição1/2  

- Iniciar o 

tratamento com 

duas doses, sendo 

uma no dia zero e 

outra no dia 3.  

- Se o animal 

permanecer sadio, 

após o período de 

observação de dez 

dias, encerrar o 

caso.  

- Se o animal 

morrer, 

desaparecer ou se 

tornar raivoso, dar 

continuidade ao 

seguinte 

tratamento:  

- Administrar o 

soro3/4(SAR).  

- Completar a série 

de cinco doses da 

vacina, sendo que 

uma dose deve ser 

aplicada entre o 7° e 

o 10° dia e outra nos 

dias 14 e 28.  

- Orientar o 

paciente. 

dose deve ser 

aplicada entre o 7° 

e o 10° dia e outra 

dose nos dias 14 e 

28.  

- Orientar o 

paciente 

- Lavar com água e 

sabão. 9 Iniciar o 

tratamento com 

soro3 (SAR)  

- Iniciar o 

tratamento com 

uma série de cinco 

doses de vacina, 

sendo uma dose 

nos dias 0, 3, 7, 14 

e 28.  

- Observar o animal 

durante 10 dias 

após a exposição  

- Se a suspeita de 

raiva for descartada 

após o 10° dia de 

observação, 

suspender o 

tratamento e 

encerrar o caso  

- Orientar o 

paciente 

Fonte: Manual do Ministério da Saúde, Brasil, 2011. 

 

Atenção Redobrada 
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1-É necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente 

a unidade de saúde se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, uma 

vez que podem ser necessárias novas intervenções de forma rápida, como a 

aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de vacinação.  

2- E preciso avaliar, sempre, os hábitos do cão e do gato e os cuidados 

recebidos. Podem ser dispensadas do esquema profilático as pessoas agredidas 

pelo cão ou gato que, com certeza, não têm risco de contrair a infecção rábica. 

Por exemplo, animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente); não 

tenham contato com outros animais desconhecidos; que somente saem à rua 

acompanhados dos seus donos e que não circulem em área com a presença de 

morcegos. Em caso de dúvida, iniciar o esquema de profilaxia indicado. Se o 

animal for procedente de área de raiva controlada, não é necessário iniciar o 

esquema. Manter o animal sob observação e só iniciar o esquema indicado (soro 

+ vacina) se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso.  

3- O soro deve ser infiltrado na(s) porta(s) de entrada. Quando não for 

possível infiltrar toda a dose, aplicar o máximo possível e a quantidade restante, 

a menor possível, aplicar pela via intramuscular, podendo ser utilizada a região 

glútea. Sempre aplicar em local anatômico diferente do que foi aplicada a vacina. 

Quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, a dose pode ser diluída, o 

menos possível, em soro fisiológico, para que todas as lesões sejam infiltradas.  

4- Nos casos em que não se conhece tardiamente a necessidade do uso 

do soro antirrábico ou, quando não há soro disponível no momento, aplicar a 

dose recomendada antes da aplicação da 3ª dose da vacina de cultivo celular. 

Após esse prazo, o soro não é mais necessário.  

5- Nas agressões por morcegos, deve-se indicar a sorovacinação, 

independentemente, da gravidade da lesão ou indicar conduta de reexposição. 

 

 

Os critérios para inclusão ou exclusão da vítima na profilaxia da 

Raiva Humana deve-se observar:  
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1- Características do ferimento - local da lesão, profundidade da lesão, 

extensão e número de lesões (Quadro 3). De acordo com os critérios acima 

estabelecidos, as exposições podem ser classificadas:Acidentes Leves ou 

Acidentes Graves (Quadro 3). 

2- Condições do animal agressor Cão e Gato -as características da 

doença em cães e gatos, como período de incubação, transmissão e quadro 

clínico, são bem conhecidas e semelhantes. Por isso, esses animais são 

analisados em conjunto. Em caso de acidente com esses animais é necessário 

avaliar:  

2.1 - O estado de saúde do animal no momento da agressão: avaliar se o 

animal estava sadio ou se apresentava sinais sugestivos de raiva. A maneira 

como ocorreu o acidente pode fornecer informações sobre seu estado de saúde. 

O acidente provocado (por exemplo, o animal que reage em defesa própria, a 

estímulos dolorosos ou outras provocações) geralmente indica reação normal do 

animal, enquanto que a agressão espontânea (sem causa aparente) pode indicar 

alteração do comportamento e sugere que o animal pode estar acometido de 

raiva. Lembrar que o animal, também, pode agredir devido a sua índole ou 

adestramento.  

2.2- A possibilidade de observação do animal por 10 dias: se o animal 

estiver sadio no momento do acidente, é importante que ele seja mantido em 

observação por 10 dias. Nos cães e gatos, o período de incubação da doença 

pode variar de alguns dias a anos, mas, em geral, são cerca de 60 dias. No 

entanto, a excreção de vírus pela saliva, ou seja, o período em que o animal 

pode transmitir a doença, só ocorre a partir do final do período de incubação, 

variando entre dois e cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, 

persistindo até sua morte, que ocorre em até cinco dias após o início dos 

sintomas. Por isso, o animal deve ser observado por 10 dias. Portanto, se em 

todo esse período (dez dias) permanecer vivo e saudável, não há riscos de 

transmissão do vírus.  
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2.3- A procedência do animal: é necessário saber se a região de 

procedência do animal é área de raiva controlada ou não controlada. 

2.4-Os hábitos de vida do animal: o animal deve ser classificado como 

domiciliado ou não domiciliado. Animal domiciliado é o que vive exclusivamente 

dentro do domicílio, não tem contato com outros animais desconhecidos e só sai 

à rua acompanhado do seu dono. Desse modo, esses animais podem ser 

classificados como de baixo risco em relação à transmissão da raiva. Ao 

contrário, aqueles animais que passam longos períodos fora do domicílio, sem 

controle, devem ser considerados como animais de risco, mesmo que tenham 

proprietário e tenham recebido vacinas, o que geralmente só ocorre nas 

campanhas de vacinação. 

 

 

Animais Silvestres 

 

Animais silvestres como morcego de qualquer espécie, micos (sagui ou 

soim, como é mais conhecido em algumas regiões), macaco, raposa, guaxinim, 

quati, gambá, roedores silvestres etc. devem ser classificados como animais de 

risco, mesmo que domiciliados e/ou domesticados, haja vista que, nesses 

animais, a raiva não é bem conhecida.  

Nota: Vários relatos na literatura mostram que o risco de transmissão do 

vírus pelo morcego é muito alto, independentemente da espécie e da gravidade 

do ferimento. Por isso, todo acidente com morcego deve ser classificado como 

grave. 

 

Animais Domésticos de Interesse Econômico ou de Produção 
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Animais domésticos de produção ou de interesse econômico (bovinos, 

bubalinos, equídeos, caprinos, ovinos, suínos e outros) também são animais de 

risco. É importante conhecer o tipo, a frequência e o grau do contato ou 

exposição que os tratadores e outros profissionais têm com esses animais e a 

incidência de raiva na região para avaliar, também, a indicação de esquema de 

predisposição ou de pós-exposição.  

 

Animais de Baixo Risco 

 

Os seguintes roedores e lagomorfos (urbanos ou de criação) são 

considerados como de baixo risco para a transmissão da raiva e, por isso, não é 

necessário indicar esquema profilático da raiva em caso de acidentes causados 

por esses animais:  

- Ratazana de esgoto (Rattusnorvegicus)  

- Rato de telhado (Rattusrattus)  

- Camundongo (Mus musculus)  

- Cobaia ou porquinho-da-índia (Caveaporcellus)  

- Hamster (Mesocricetusauratus)  

- Coelho (Oryetolaguscuniculus) 

 

 

Observação Válida para Todos os Animais deRisco 

 

Sempre que possível, coletar amostra de tecido cerebral e enviar para o 

laboratório de referência. O diagnóstico laboratorial é importante tanto para 

definir a conduta em relação ao paciente quanto para conhecer o risco de 
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transmissão da doença na área de procedência do animal. Se o resultado for 

negativo, o esquema profilático não precisa ser indicado ou, caso tenha sido 

iniciado, pode ser suspenso.  

Nota: Todas as características descritas anteriormente são fundamentais 

para determinar a indicação ou não da profilaxia de raiva humana, de acordo 

com os esquemas descritos no Quadro 3. 

 

Situações de reexposição ao vírus rábico vacina 

 

Pessoas (vítimas) com risco de Reexposição ao vírus da raiva, que já 

tenham recebido esquema de Exposição devem ser tratadas novamente de 

acordo com as indicações do Quadro 4.  

 

 

Quadro 4.Esquemas de reexposição com uso de Vacina de Cultivo 

Celular (VCC) 

 

ESQUEMA ANTERIOR ESQUEMA DE REEXPOSIÇÃO – 

CULTIVO CELULAR  

ESQUEMA– CULTIVO CELULAR 

Completo a) até 90 dias: não realizar esquema 

profilático  

b) após 90 dias: duas doses, uma no dia 

zero e outra no dia 3 

Incompleto* a) até 90 dias: completar o número de 

doses  

b) após 90 dias: ver esquema de pós-

exposição (conforme o caso) 

*Não considerar o esquema anterior, se o paciente recebeu número 

menor de doses do referido nas notas acima.  
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Atenção redobrada 

 

1. Em caso de reexposição, com história de esquema anterior completo, 

não é necessário administrar o soro antirrábico (homólogo ou heterólogo). No 

entanto, o soro poderá ser indicado se houver dúvidas ou, conforme a análise de 

cada caso, exceto nos pacientes imunodeprimidos que devem receber, 

sistematicamente, soro e vacina. Para esses casos, recomenda-se que, ao final 

do esquema, seja realizada a avaliação sorológica após o 14º dia da aplicação 

da última dose.  

2. Devem ser avaliados, individualmente, os pacientes que receberam 

muitas doses de vacina, como os que receberam o esquema completo de pós-

vacinação e vários esquemas de reexposição. O risco de reações adversas às 

vacinas aumenta com o número de doses aplicadas. Nesses casos, se possível, 

deve-se solicitar a avaliação sorológica do paciente. Se o título de anticorpos 

neutralizantes – AcN for igual ou maior a 0,5 UI/ml não é necessário indicar 

profilaxia da raiva humana ou, caso tenha sido iniciado, pode ser suspenso. 

 

Informações para o uso da Vacina de Cultivo Celular (VCC) 

 

São vacinas potentes e seguras, produzidas em cultura de células 

(diploides humanas, células vero, células de embrião de galinha etc.) e 

apresentadas sob a forma liofilizada, acompanhadas de diluente. Devem ser 

conservadas em geladeira, fora do congelador, na temperatura entre + 2ºC e + 

8ºC, até o momento de sua aplicação, observando-se o prazo de validade do 

fabricante.  

Quando utilizada pela via intradérmica, a vacina, depois de reconstituída, 

tem que ser mantida na temperatura entre + 2ºC e + 8ºC e desprezada em, no 

máximo, 8 horas após sua reconstituição. 
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Dose e via de aplicação 

 

• Via intramuscular: são apresentadas na dose 0,5 ml e 1 ml, dependendo 

do fabricante (verificar embalagem e/ou lote). A dose indicada pelo fabricante 

não depende da idade ou do peso do paciente. A aplicação intramuscular deve 

ser profunda, na região do deltoide ou vasto lateral da coxa. Em crianças até 2 

anos de idade, está indicado o vasto lateral da coxa.  

• Via intradérmica: a dose da via intradérmica é de 0,1 ml. Deve ser 

aplicada em locais de drenagem linfática, geralmente nos braços, na inserção do 

músculo deltoide.  

A vacina não deve ser aplicada na região glútea. 

 

Contraindicação 

 

A vacina não tem contraindicação, devido à gravidade da doença, que 

apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sempre que possível, 

recomenda-se a interrupção do tratamento com corticoides e/ou 

imunossupressores ao ser iniciado o esquema de vacinação. Não sendo 

possível, tratar a pessoa como imunodeprimida. 

 

 

Precauções 

 

Em situação de eventos adversos neurológicos ou de hipersensibilidade 

grave, após reavaliação da necessidade da manutenção do esquema profilático, 

a vacina deve ser substituída por outra que não contenha albumina humana 
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(disponível nos centros de referência de imunobiológicos). Na impossibilidade de 

troca da vacina, administrá-la sob tratamento específico prévio. Diferenciar os 

eventos neurológicos dos de hipersensibilidade.  

 

Eventos adversos 

 

As vacinas contra a raiva, produzidas em meios de cultura, são seguras, 

porém, quando ocorrem, são de pouca gravidade. Deve-se ficar atento a 

possíveis reações de maior gravidade, principalmente, neurológicas ou de 

hipersensibilidade.  

 

Conduta clínica 

- avaliação 

- tratamento com analgésico (se necessário)  

- compressas frias (se necessário)  

- não há contraindicação para doses subsequentes  

- afastar outros diagnósticos diferenciais 

 

Informações para o uso do Soro Antirrábico Heterólogo (SAR) 

Soro Heterólogo 

 

O soro deve ser conservado em geladeira, entre +2ºC e +8ºC, 

observando-se o prazo de validade do fabricante.  
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A dose indicada é de 40 UI/kg de peso do paciente. Deve-se infiltrar na(s) 

lesão(ões) a maior quantidade possível da dose do soro. Quando as lesões 

forem muito extensas ou múltiplas, a dose pode ser diluída, o menos possível, 

em soro fisiológico, para que todas as lesões sejam infiltradas. Caso a região 

anatômica não permita a infiltração de toda a dose, a quantidade restante, a 

menor possível, deve ser aplicada por via intramuscular, na região glútea.  

Quando não se dispuser do soro ou de sua dose total, aplicar a parte 

disponível. Iniciar imediatamente a vacinação e administrar o restante do soro 

recomendado antes da aplicação da 3a dose da vacina de cultivo celular. Após 

esse prazo, o soro não é mais necessário.  

O uso do soro não é necessário quando o paciente recebeu esquema 

profilático completo. No entanto, em situações especiais, como no caso de 

pacientes imunodeprimidos ou de dúvidas com relação ao esquema profilático 

anterior, se houver indicação, o soro deve ser recomendado. 

 

 

Eventos Adversos 

 

Os soros produzidos atualmente são seguros, mas podem causar eventos 

adversos, como ocorre com qualquer imunobiológico. As reações mais comuns 

são benignas, fáceis de tratar e apresentam boa evolução. A possibilidade de 

ocorrência dessas reações nunca contraindica a prescrição do soro. Os eventos 

adversos que podem ocorrer após administração do soro heterólogo são os 

seguintes:  

 

•Manifestações locais: dor, edema, hiperemia e, mais raramente, 

abscesso. São as manifestações mais comuns, normalmente de caráter 

benigno.  
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•Manifestações gerais: urticária, tremores, tosse, náuseas, dor abdominal, 

prurido e rubor facial.  

•Manifestações imediatas: choque anafilático. É uma manifestação rara 

que pode ocorrer nas primeiras 2 horas após a aplicação. Os sintomas mais 

comuns são formigamento nos lábios, palidez, dispneia, edemas, exantemas, 

hipotensão e perda de consciência.  

• Manifestações tardias: ocorrem com mais frequência até a segunda 

semana após a aplicação do soro, podendo surgir desde edema e eritema no 

local de aplicação do soro até inflamações ganglionares.  

 

Atenção: Com o conhecimento existente na literatura disponível e pela 

experiência acumulada, é possível inferir que o teste de sensibilidade ao soro 

heterólogo tem valor preditivo baixo e, por isso, não é indicado. A conduta mais 

importante antes da administração do soro é o interrogatório rigoroso sobre os 

antecedentes do paciente, avaliando:  

 

• ocorrência e gravidade de quadros anteriores de hipersensibilidade  

• uso prévio de imunoglobulinas de origem equídea  

• existência de contatos frequentes com animais, principalmente, com 

equídeos, nos casos de contato profissional (veterinários) ou por lazer 

 

Conduta frente à administração do SAR Heterólogo 

 

Em caso de resposta afirmativa a um dos itens citados quanto aos eventos 

adversos, classificar o paciente como de risco e considerar a possibilidade de 

substituição do soro heterólogo pelo soro homólogo (imunoglobina humana 

hiperimune antirrábica), se disponível. Caso não haja disponibilidade de soro 
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homólogo, aconselha-se a pré-medicação do paciente antes da aplicação do 

soro heterólogo. 

 

Antes da administração do soro heterólogo, aconselha-se sempre a 

seguinte rotina, para qualquer paciente:  

1. Garantir bom acesso venoso, mantendo-o com soro fisiológico a 0,9% 

(gotejamento lento)  

2. Dentro das possibilidades, é conveniente deixar preparado:  

- laringoscópio com lâminas e tubos traqueais adequados para o peso e 

a idade 

- frasco de soro fisiológico e/ou solução de Ringer lactado  

- solução aquosa de adrenalina (preparada na diluição de 1:1000) e de 

aminofilina(10 ml = 240 mg)  

 

 

Atenção 

 

1. Após receber o soro, o paciente deverá ser observado pelo prazo de 2 

horas na unidade.  

2. A aplicação do soro antirrábico heterólogo deverá ser realizada de 20 

a 30 minutos após a aplicação da pré-medicação acima (esquema parenteral).  

3. As medicações, pela via parenteral, deverão ser administradas 20 a 30 

minutos antes do soro heterólogo. 
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Atenção equipe de enfermagem 

 

O SAR heterólogo somente deve ser administrado no paciente mediante 

a:  

• presença do médico na Unidade de Saúde no momento da aplicação  

• condições de reanimação do paciente com todo aparato emergencial, 

incluindo equipamentos e medicações disponíveis ao lado do paciente  

• auxiliares e técnicos de enfermagem capacitados para realização de tal 

procedimento  

 

Recomendações  

 

• Administrar a dose total do soro recomendada até sete dias do início da 

vacinação. • Quando a dose total do soro não estiver disponível, administrar, 

inicialmente, a parte existente e o restante da dose recomendada até sete dias 

do início da vacinação.  

• Quando o soro não estiver disponível, iniciar, imediatamente, a 

administração da vacina enquanto se providencia o soro.  

• Na administração do soro e da vacina, utilizar diferentes músculos do 

corpo.  

 

Durante a aplicação do soro, o profissional deve: 

 

• Estar atento à ocorrência de eventos adversos imediatos.  
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• Orientar a pessoa para relatar qualquer sintoma importante. • Manter a 

pessoa sob permanente observação, com soro fisiológico via endovenosa, 

fazendo controle dos sinais vitais.  

• Observar sinais de inquietação, dificuldade respiratória, edema no local 

da administração e outros.  

 

Após a aplicação do soro o profissional de saúde deve:  

 

• Continuar atento à ocorrência de eventos adversos imediatos, mantendo 

a pessoa sob observação por, pelo menos, duas horas.  

• Orientar a pessoa ou seu acompanhante sobre questões específicas e 

sobre o retorno, quando for o caso, para complementar esquema de tratamento 

adotado.  

• Alertar a pessoa para procurar o serviço de saúde caso apareça 

qualquer reação, principalmente, entre o sétimo e o 12º dia após o recebimento 

do soro, como doença do soro, febre, urticária, dores musculares, aumento de 

gânglios, etc. 

 

Imunoglobulina Humana Hiperimune Antirrábica (IGHAR - Soro 

Homólogo) 

 

A imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, uma solução 

concentrada e purificada de anticorpos, preparada a partir de hemoderivados de 

indivíduos imunizados com antígeno rábico, é um produto mais seguro que o 

soro antirrábico, porém de produ- ção limitada e, por isso, de baixa 

disponibilidade e alto custo. Deve ser conservada entre + 2°C e + 8°C, protegida 

da luz, observando-se o prazo de validade do fabricante.  
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A imunoglobulina deve ser indicada somente para pacientes que se 

enquadram em um dos itens abaixo:  

 

• ocorrência de quadros anteriores de hipersensibilidade  

• uso prévio de imunoglobulinas de origem equídea  

• existência de contatos frequentes com animais, principalmente, com 

equídeos, por exemplo, nos casos de contato profissional (veterinários) ou por 

lazer. 

 

A dose indicada é de 20UI/kg. Deve-se infiltrar a maior quantidade 

possível na(s) lesão(ões). Quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, 

a dose indicada pode ser diluída, o menos possível, em soro fisiológico, para que 

todas as lesões sejam infiltradas. Caso a região anatômica não permita a 

infiltração de toda a dose, a quantidade restante, a menor possível, deve ser 

aplicada por via intramuscular, na região glútea.  

 

Notas 

• A imunoglobulina humana hiperimune antirrábica (soro homólogo) está 

disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais – Cries do 

Programa de Imunizações das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito 

Federal.  

• Os eventos adversos ao soro antirrábico humano (heterólogo ou 

homólogo) devem ser investigados e notificados ao sistema de vigilância de 

eventos adversos do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de 

Saúde dos Estados ou do Distrito Federal. 

 

Bases gerais da profilaxia da raiva humana 
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1. A profilaxia contra a raiva humana deve ser iniciada o mais 

precocemente possível.  

2.Sempre que houver indicação, tratar o paciente em qualquer momento, 

independentemente do tempo transcorrido entre a exposição e o acesso à 

unidade de saúde.  

3. A história vacinal do animal agressor não constitui elemento suficiente 

para a dispensa da indicação do esquema profilático da raiva humana.  

4. Havendo abandono do esquema profilático, completar as doses da 

vacina prescritas anteriormente e não iniciar nova série.  

5. Recomenda-se que o paciente evite esforços físicos excessivos e 

bebidas alcoólicas durante e logo após a profilaxia da raiva humana.  

6. Embora não se tenha, no Brasil, vacina antirrábica de vírus vivo, em 

caso de acidente por esse tipo de vacina, o paciente deve receber esquema 

profilático completo (soro + vacina). 

7. Em caso de acidente por vacina antirrábica animal de vírus inativado, 

não há recomendação de esquema profilático da raiva humana.  

8. Não se indica o uso de soro antirrábico para os pacientes considerados 

imunizados por esquema profilático anterior, exceto nos casos de pacientes 

imunodeprimidos ou em caso de dúvidas sobre o tratamento anterior.  

9. Nos casos de pacientes imunodeprimidos, usar, obrigatoriamente, o 

esquema de sorovacinação, independentemente do tipo de acidente e mesmo 

se o paciente tiver histórico de esquema profilático anterior. Conferir na literatura 

se realmente há indicação.  

10. Nos casos em que se conhece só tardiamente a necessidade do uso 

do soro antirrábico ou, quando não há soro disponível no momento, aplicar a 

dose de soro recomendada antes da aplicação da 3ª dose da vacina de cultivo 

celular. Após esse prazo, o soro não é mais necessário.  
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11. Não se deve consumir produtos de origem animal (carne, leite) 

suspeitos de raiva. Se ocorrer, não há indicação de esquema profilático para 

raiva humana. Não há relatos de caso de raiva humana transmitida por essa via. 

 

Sobre o ferimento 

 

1. Lavar imediatamente o ferimento com água corrente, sabão ou outro 

detergente. Em seguida, utilizar antissépticos que inativem o vírus da raiva 

(polivinilpirrolidona-iodo, por exemplo, povidine ou digluconato de clorexidina ou 

álcool-iodado). Essas substâncias deverão ser utilizadas uma única vez, na 

primeira consulta. Posteriormente, lavar a região com solução fisiológica.  

2. Havendo contaminação da mucosa com saliva, outras secreções ou 

tecidos internos de animal suspeito de ter raiva, seguir o esquema profilático 

indicado para lambedura da mucosa. A mucosa ocular deve ser lavada com 

solução fisiológica ou água corrente.  

3. O contato indireto é aquele que ocorre por meio de objetos ou utensílios 

contaminados com secreções de animais suspeitos. Nesses casos, indica-se 

apenas lavar bem o local com água corrente e sabão.  

4. Em casos de lambedura da pele íntegra por animal suspeito, 

recomenda-se lavar o local com água e sabão.  

5. Não se recomenda a sutura do(s) ferimento(s). Quando for 

absolutamente necessário, aproximar as bordas com pontos isolados. Havendo 

necessidade de aproximar as bordas, o soro antirrábico, se indicado, deverá ser 

infiltrado uma hora antes da sutura. 

 

Medidas de educação em saúde 
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Orientar o processo educativo no programa de eliminação da raiva urbana 

e no de controle da raiva canina, tendo como ferramentas básicas a participação 

e a comunicação social, devendo ser, necessariamente, envolvidos serviços e 

profissionais de saúde, escolas, proprietários de animais de estimação e 

população em geral.  

• Estimular a posse responsável de animais.  

• Desmistificar a castração dos animais de estimação.  

• Adotar medidas de informação/comunicação que levem a população a 

reconhecer a gravidade de qualquer tipo de exposição a um animal; a 

necessidade de atendimento imediato; as medidas auxiliares que devem ser 

adotadas às pessoas que foram expostas e/ou agredidas e identificar os 

sintomas de um animal suspeito.  

• Divulgar os serviços existentes, desmitificando simultaneamente o 

tratamento profilático antirrábico humano, estimulando a responsabilidade do 

paciente com o cumprimento do esquema indicado, visando à diminuição do 

abandono e risco de ocorrência de casos.  

• Não valorizar a proteção ao cão errante.  

• Estimular a imunização antirrábica animal. 

 

 

XIV. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Dengue 

 

Introdução 

 

Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso 

benigno ou grave e de sua forma de apresentação.  
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No início deste ano, o Ministério da Saúde aderiu à nova classificação, 

atendendo aos critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde, 

sendo ela: 

 

• Definição de caso suspeito de dengue: pessoa que viva ou tenha 

viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de 

dengue ou que tenha a presença de Ae. agypti, que apresente febre (usualmente 

entre 2 e 7 dias), além de apresentar duas ou mais das seguintes manifestações: 

náuseas, vômitos; exantema; mialgia, artralgia; cefaléia, dor retroorbital; 

petéquias ou prova do laço positiva; leucopenia. Considera-se também como 

caso suspeito toda criança proveniente ou residente em área com transmissão 

de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7dias e sem foco de 

infecção aparente.  

• Caso suspeito de dengue com sinais de alarme: todo caso de dengue 

que, no período defervescência da febre, apresentar um ou mais dos seguintes 

sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do 

abdômen; vômitos persistentes; acumulação de líquidos (ascites, derrame 

pleural, pericárdico); sangramento de mucosas; letargia ou irritabilidade; 

hipotensão postural (lipotímia); hepatomegalia maior que 2 cm e aumento 

progressivo do hematócrito.  

 

• Caso suspeito de dengue grave: todo caso de dengue que apresenta um 

ou mais dos seguintes resultados abaixo:  

- Choque devido ao extravasamento grave de plasma evidenciado por 

taquicardia, extremidades frias e tempo de enchimento capilar igual ou maior a 

três segundos, pulso débil ou indetectável, pressão diferencial convergente 

menor ou igual a 20mmHg, hipotensão arterial em fase tardia, acumulação de 

líquidos com insuficiência respiratória. 

- Sangramento grave, segundo avaliação do médico (exemplos: 

hematêmese, melena, metrorragia volumoso, sangramento do sistema nervoso 
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central). - Comprometimento grave de órgãos tais como: dano hepático 

importante (AST o ALT >1000), sistema nervoso central (alteração da 

consciência), coração (miocardite) ou outros órgãos. 

A fim de respaldar e subsidiar a conduta dos profissionais de Enfermagem 

que prestam assistência ao usuário com suspeita de Dengue, garantindo à 

população um atendimento eficaz e de qualidade, o Coren-GO instituiu este 

protocolo, tendo como referência o Manual de Enfermagem: Dengue, elaborado 

pelo Ministério da Saúde em 2013 e a legislação do exercício profissional da 

enfermagem. 

 

A equipe de enfermagem exerce um papel fundamental na detecção e 

acompanhamento dos casos suspeitos e na atualização constante do 

estadiamento clínico, buscando identificar precocemente sinais de agravamento 

e agir em consonância com o protocolo para evitar o óbito. 

 

Cabe também ao profissional de Enfermagem orientar, realizar, 

encaminhar, coletar e registrar dados da forma mais detalhada possível no 

prontuário do paciente ou ficha de atendimento. Esses dados são necessários 

para o planejamento e a execução dos serviços de assistência de Enfermagem. 

 

Exame físico e entrevista 

 

Executados por enfermeiros, a entrevista e o exame físico são etapas 

essenciais da assistência de enfermagem. Por meio desses, busca-se avaliar o 

paciente por meio de sinais e sintomas detectando alterações. 

 

 



 

 

P
ág

in
a4

4
9

 

Exame físico no paciente com suspeita de dengue deve-se 

investigar:  

 

a- Sistema nervoso  

b- Segmento da pele: coloração de pele e mucosas e manifestações 

hemorrágicas  

c-Sistema cardiopulmonar 

d- Sinais de ICC  

e- Segmento abdominal  

f-Sistema musculoesquelético  

g-Sistema genito-urinário e gastrointestinal  

 

Entrevista 

 

Deve-se investigar e registrar:  

a- Data do início e cronologia dos sintomas  

b- Histórico epidemiológico  

c- Avaliar o estado hemodinâmico  

d- Sinais de choque e sinais de alarme 

e- Verificar pressão arterial  

f- Verificar temperatura corporal e peso  

g- Realizar prova do laço  

h- Investigar situações que aumentam o risco de evolução desfavorável  

i- Solicitar hemograma completo de acordo com o estadiamento clínico  
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j- Hidratação/Reposição volêmica (ver anexo)  

k- Registrar no prontuário e/ou ficha de atendimento as condutas 

prestadas de enfermagem 

 

 

Estadiamento clínico 

Todas as pessoas com suspeita de dengue devem receber o primeiro 

atendimento na unidade que procurarem. Após a avaliação e conduta inicial, 

mesmo que o paciente seja encaminhado para outros serviços de Saúde, deve-

se garantir o suporte de vida adequado para encaminhamento e prestar 

orientações quanto à rede assistencial. 

 

GRUPO A: 

Prova do laço negativa, sem sangramentos espontâneos, sem 

comorbidades, sem grupo de risco, sem condições clínicas especiais, sem risco 

social. Ausência de sinais de alarme e sinais de choque. 

 

GRUPO B: 

Prova do laço positiva ou sangramento de pele espontâneos (patequias) 

ou com comorbidades, ou grupo de risco ou condições clínicas especiais, ou 

risco social. 

Ausências de sinais de alarme e sinais de choque. 

 

GRUPO C: 

Presença de um ou mais sinais de alarme. 

Sem hipotensão. 
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GRUPO D: 

Hipotensão ou choque. 

 

 

Assistência de enfermagem  

 

Condutas no Grupo A: 

a) Manter hidratação oral supervisionada com Soro de Reidratação Oral 

(SRO).  

b) Reavaliar os pacientes durante a espera da consulta médica para 

possível reestadiamento.  

c) Administrar medicamentos prescritos.  

d) Orientar sobre os sinais e sintomas clássicos da dengue.  

e) Orientar sobre a possibilidade de sangramento: petéquias, epistaxe, 

hemorragia conjuntival, gengivorragia, hematêmese, hematúria, melena ou 

enterorragia.  

f) Orientar sobre a possibilidade da ocorrência de sinais de alarme e/ou 

sinais de choque e retorno imediato à unidade de saúde, caso esses surjam. 

g) Orientar que a fase crítica da doença inicia na defervescência da febre, 

podendo surgir os sinais de alarme e/ou sinais de choque. Nesse caso, procurar 

a unidade de saúde imediatamente.  

h) Agendar retorno para reavaliação clínica entre o terceiro e o sexto dia 

da doença (fase crítica) ou a critério médico.  

i) Orientar hidratação oral no domicílio.  
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j) Prescrever analgésico e antitérmico por via oral, se necessário, 

conforme manual Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico – adulto e criança 

(BRASIL, 2011b), alertando para o risco da automedicação.  

k) Orientar a contraindicação do uso de medicamentos anti-inflamatórios 

não hormonais (Cetoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco, Nimesulida e outros) e 

fármacos com potencial hemorrágico.  

l) Orientar sobre a necessidade de repouso relativo.  

m) Solicitar e agendar exames específicos, conforme situação 

epidemiológica.  

n) Confirmar o preenchimento do Cartão de Acompanhamento do 

Paciente com Suspeita de Dengue.  

o) Orientar sobre a limpeza e a eliminação domiciliar dos criadouros do 

Aedes aegypti. p) Certificar-se do preenchimento da Ficha de Notificação e 

Investigação (FNI) do caso suspeito de dengue.  

q) Providenciar visita domiciliar dos agentes comunitários de Saúde (ACS) 

para acompanhamento dos pacientes febris e seus familiares em seu território 

de abrangência.  

r) Registrar as condutas de enfermagem no prontuário e/ou ficha de 

atendimento e no Cartão de Acompanhamento do Paciente com Suspeita de 

Dengue. 

As condutas para o Grupo A encontram-se descritas no fluxograma de 

classifica- ção e manejo do paciente com suspeita de dengue. 

 

ATENÇÃO! 

Os antiagregantes plaquetários, como salicilatos e o clopidogrel, são 

contraindicados e não devem ser administrados, pois podem causar ou 

agravar sangramentos, assim como os anticoagulantes (ex.: varfarina). Os 
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pacientes com prescrição médica de uso contínuo desses fármacos devem ser 

agendados e/ou orientados para avaliação médica. 

 

Condutas no Grupo B 

ATENÇÃO! Todos os pacientes classificados nesse grupo deverão 

permanecer acomodados em cadeira/poltrona/leito para observação, 

enquanto aguardam resultado do hemograma e reavaliação clínica. 

 

a) Solicitar, agilizar e realizar a colheita de sangue para o hemograma; e, 

em crianças até 10 anos, sugere-se manter o acesso venoso permeável com 

solução salina.  

b) Administrar medicamentos prescritos.  

c) Oferecer e manter hidratação oral supervisionada no máximo em quatro 

horas, enquanto aguarda o resultado dos exames, conforme fluxograma.  

d) Verificar, no mínimo de 2 em 2 horas, a pressão arterial em duas 

posições, temperatura corporal e sinais de alarme, enquanto o paciente aguarda 

resultado do hematócrito.  

e) Manter a observação sistemática para detecção precoce dos sinais de 

alarme, pesquisa de hemoconcentração e resposta à terapia de hidratação.  

f) Reestadiar o paciente, de acordo com o resultado do hematócrito e 

avaliação clínica (exame físico), encaminhando-o para avaliação médica.  

g) Hematócrito normal: seguir as condutas para o Grupo A, agendando 

retorno diário até 48h após a queda da febre ou imediatamente na presença de 

sinais de alarme para reavaliação clínica e laboratorial.  

h) Hematócrito aumentado em mais de 10% do valor basal ou, na 

ausência desse, de acordo com os valores de referência, continuar conduta do 

Grupo B.  
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i) Verificar sinais vitais (se possível, a PA em duas posições) a cada duas 

horas.  

j) Manter a hidratação oral supervisionada ou venosa conforme 

prescrição.  

k) Solicitar e colher hematócrito ao final da hidratação.  

l) Reestadiar o paciente, de acordo com o resultado do hematócrito e 

avaliação clínica (exame físico), encaminhando-o para avaliação médica.  

m) Hematócrito normal e paciente estável: seguir as condutas para o 

Grupo A, orientando retorno imediato na presença de sinais de alarme e/ou 

choque e agendando o retorno diário até 48 horas após a queda da febre.  

n) Hematócrito aumentado ou paciente com sinais de alarme e/ou choque: 

seguir conduta dos grupos C ou D.  

o) Em caso de remoção do paciente, garantir a hidratação venosa em 

curso.  

p) Certificar-se do preenchimento da Ficha de Notificação e Investigação 

(FNI) do caso suspeito de dengue.  

q) Providenciar visita domiciliar dos ACS para acompanhamento dos 

pacientes febris e seus familiares em seu território de abrangência.  

r) Registrar as condutas de enfermagem no prontuário e/ou ficha de 

atendimento e no Cartão de Acompanhamento do Paciente com suspeita de 

dengue. 

 

ATENÇÃO! 

Em caso de vômitos e recusa da ingestão do soro oral, recomenda-se a 

administração da hidratação venosa, conforme prescrição médica. 

 

Condutas no Grupo C 
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Todos os pacientes classificados nesse grupo deverão permanecer 

internados por no mínimo 48 horas.  

a) Providenciar acesso venoso periférico calibroso imediatamente, de 

preferência na fossa antecubital.  

b) Providenciar a reposição volêmica imediatamente (fase de expansão: 

20 ml/kg/hora em duas horas, conforme prescrição médica).  

c) Controlar rigorosamente o gotejamento da infusão venosa de 30 em 30 

minutos. 

 

ATENÇÃO! 

A utilização de instrumentos para o controle rigoroso do gotejamento da 

infusão pode garantir o sucesso do tratamento instituído e prevenir 

complicações 

 

d) Solicitar e colher hematócrito ao final da primeira fase de expansão.  

e) Verificar glicemia capilar. 

 

ATENÇÃO! 

Se o resultado da glicemia estiver ≤60 mg/dl e o paciente consciente oferecer 

uma fonte de glicose oral, comunicar ao médico. 

 

f) Investigar sangramento, hematoma, equimose e sufusão hemorrágica 

nos locais de punção venosa, aplicando compressa fria, se necessário.  

g) Reavaliar o paciente de hora em hora (frequência cardíaca e 

respiratória, pressão arterial e perfusão periférica), descrevendo sinais e 

sintomas clínicos e laboratoriais. h) Instituir controle de diurese e densidade 

urinária de 2 em 2 horas.  

i) Instituir balanço hídrico.  
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j) Manter a segunda fase de expansão volêmica (20 ml/kg/hora, conforme 

prescrição médica) até a avaliação clínica e resultado do hematócrito da primeira 

fase.  

k) Solicitar e colher hematócrito ao final da segunda fase de expansão.  

l) Repetir a fase de expansão volêmica (20 ml/kg/hora, conforme 

prescrição médica), se não houver melhora clínica e do hematócrito.  

m) Manter a terceira fase de expansão volêmica (20 ml/kg/hora, conforme 

prescrição médica) até a avaliação clínica e resultado do hematócrito da segunda 

fase.  

n) Solicitar e colher hematócrito ao final da terceira fase de expansão.  

o) Reestadiar o paciente (descrever os sinais e sintomas clínicos e 

laboratoriais) no final da terceira fase de expansão e encaminhá-lo para 

avaliação médica.  

p) Iniciar a conduta do Grupo D se, após as três fases de expansão, não 

houver melhora clínica e do hematócrito.  

q) Iniciar a fase de manutenção prescrita, conforme o manual Dengue: 

diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança (BRASIL, 2011b), caso haja 

melhora clínica e do hematócrito.  

r) Realizar glicemia capilar de 4 em 4 horas.  

s) Manter a avaliação clínica do paciente de 2 em 2 horas, durante a 

infusão da primeira fase de manutenção e após, de 4 em 4 horas.  

t) Agilizar a realização de exames inespecíficos obrigatórios e específicos.  

u) Manter em repouso relativo ou absoluto de acordo com a situação 

clínica.  

v) Solicitar ao paciente e/ou acompanhante que mantenha a Enfermagem 

informada de novos sinais e sintomas.  
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w) Avaliar e registrar ocorrência de sangramentos ativos (localização e 

volume) e sinais de choque.  

x) Administrar medicamentos prescritos.  

y) Registrar as condutas de Enfermagem na guia de encaminhamento, 

ficha de atendimento e/ou prontuário.  

z) Certificar-se do preenchimento da Ficha de Notificação e Investigação 

(FNI) do caso suspeito de dengue.  

aa) Checar se o paciente preenche critérios de alta, conforme anexo.  

ab) Orientar sobre o risco de infecção bacteriana pós-alta. Caso 

apresente, em até 72 horas, febre, desconforto respiratório, alteração 

neurológica e mal-estar geral, procurar a unidade de saúde imediatamente. 

 

ATENÇÃO! 

Há necessidade de vigilância contínua na presença de manifestações 

hemorrágicas, pois podem evoluir para hemorragia maciça. 

 

As condutas para o Grupo C encontram-se descritas no fluxograma de 

classificação e manejo do paciente com suspeita de dengue. Tendo em vista o 

dinamismo da doença, manter monitoramento contínuo para reestadiamento do 

paciente, pois ele pode evoluir para piora clínica rapidamente (Grupo D). 

 

Condutas no Grupo D 

Todos os pacientes classificados nesse grupo devem ser atendidos, 

inicialmente, em qualquer nível de complexidade sendo obrigatória a reposição 

volêmica imediata, inclusive durante eventual transferência para uma unidade de 

referência com leito de terapia intensiva.  
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Observação: Na ausência de médico na unidade, estabelecer contato 

com o serviço de Saúde para condução do caso.  

a) Providenciar rapidamente dois acessos venosos periféricos calibrosos, 

preferencialmente nas veias antecubitais.  

b) Realizar observação sistemática nos locais de punção venosa quanto 

ao sangramento, ao descolamento da fixação, à infiltração, às sufusões 

hemorrágicas e à obstrução do cateter. 

 

ATENÇÃO! 

Na impossibilidade do acesso venoso periférico ou no tratamento do choque 

descompensado, recomendam-se a utilização da via intraóssea e/ou cateter 

venoso central de inserção periférica (PICC) por profissional habilitado. 

 

c) Providenciar a reposição volêmica com solução salina isotônica 

imediatamente (fase de expansão: 20 ml/kg/hora em até 20 minutos, conforme 

prescrição médica). d) Na ausência de melhora clínica e, conforme prescrição 

médica, repetir a fase de expansão em até três vezes com controle rigoroso do 

gotejamento das infusões.  

e) Solicitar e colher hematócrito, após duas horas do início da fase de 

expansão.  

f) Iniciar oxigenioterapia em todas as situações de choque (máscara, 

CPAP, cateter nasal, ventilação não invasiva), definindo a escolha em função da 

tolerância e da gravidade.  

g) Monitorar a saturação de oxigênio, por meio de oximetria de pulso, 

acompanhando parâmetro mínimo em 96%.  

h) Providenciar material e equipamento para ventilação artificial em 

função da gravidade do paciente.  

i) Realizar a aspiração de secreções oronasofaríngeas e traqueais, se 

necessário, observando sinais de sangramento.  
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j) Agilizar a realização de exames complementares e obrigatórios.  

k) Instituir balanço hídrico de 30 em 30 minutos.  

l) Reavaliar clinicamente a cada 15 minutos e registrar: nível de 

consciência; frequência, ritmo e amplitude cardíaca (monitorização); frequência, 

ritmo e amplitude da respiração; perfusão periférica; PO2 (oximetria de pulso); 

pressão arterial e diurese (volume, coloração).  

m) Aumentar a vigilância para pacientes que apresentem insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal e hemofilia, bem como os que fazem uso de 

medicações como antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. Esses 

pacientes evoluem rapidamente para maior gravidade e/ou óbito.  

n) Observar e registrar sinais de descompensação de doenças crônicas.  

o) Avaliar hemograma detectando precocemente hemoconcentração, 

plaquetopenia, tempo de ativação da protrombina (TAP), tempo de ativação 

parcial da tromboplastina (TTPA).  

p) Hematócrito em ascensão e choque após hidratação adequada: instalar 

expansores plasmáticos (albumina e/ou coloides sintéticos), conforme 

prescrição médica.  

q) Hematócrito em queda e paciente em choque: 

• Suspeitar e inspecionar presença de hemorragias e sinais de 

hipovolemia (alteração do nível de consciência, hipotensão arterial, taquicardia, 

oligúria ou anúria).  

• Investigar sinais clínicos que evidenciem a presença de coagulação 

vascular disseminada (CIVD). 

 

ATENÇÃO! 

O uso de concentrado de plaquetas poderá ser indicado nos casos de 

plaquetopenia menor de 50.000/mm3, com suspeita de sangramento do 

sistema nervoso central ou de locais de risco como sangramentos do trato 
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gastrointestinal (hematêmese e enterorragia) e em caso de plaquetopenia 

inferior a 20.000/mm3, na presença de sangramentos ativos importantes. 

 

r) Hematócrito em queda, paciente instável e sem sangramentos: 

investigar sinais que evidenciem hiper-hidratação e insuficiência cardíaca 

congestiva.  

s) Hematócrito em queda, paciente estável e sem sangramentos: sinaliza 

melhora clínica, iniciar conduta do Grupo C, conforme prescrição médica.  

t) Reavaliar o paciente após a estabilização do choque, de hora em hora: 

nível de consciência, sinais vitais, perfusão periférica, controle de diurese, 

balanço hídrico, sangramentos, edema, dor e sinais de alarme.  

u) Administrar medicação, conforme prescrição médica: inotrópicos 

(dopamina, do butamina, milrinona), diuréticos, outros medicamentos e 

hemoterapia.  

v) Utilizar a técnica em “Z” com aplicação prévia de gelo no local da 

punção, em caso de administração de medicamentos por via intramuscular.  

w) Aplicar gelo no local da punção antes da administração de 

medicamentos por via subcutânea (ex.: insulina).  

x) Registrar as condutas de Enfermagem na guia de encaminhamento, 

ficha de atendimento e/ou prontuário.  

y) Certificar-se do preenchimento da Ficha de Notificação e Investigação 

(FNI) do caso suspeito de dengue. 

 

ATENÇÃO! 

Notificar/investigar todos os óbitos suspeitos de dengue, em até 24 horas. Nas 

unidades de saúde em que ocorreram óbitos, atentarem para o preenchimento 

do Protocolo de Investigação de Óbitos. 
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z) Realizar a comunicação terapêutica com paciente e 

família/acompanhante. 

 

ATENÇÃO! 

Pacientes dos grupos C e D podem apresentar edema subcutâneo 

generalizado e derrames cavitários pela perda capilar, o que não significa, a 

princípio, hiperhidratação e que pode aumentar após hidratação satisfatória. O 

acompanhamento da reposição volêmica é feito pelo hematócrito, diurese e 

sinais vitais. 

 

 

Vigilância epidemiológica 

A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância 

seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença na área e a curva 

endêmica. A rápida coleta de informações nas unidades de saúde e a qualidade 

desses dados são essenciais para o desencadeamento oportuno de ações de 

controle e prevenção no nível local. Dessa forma, são fundamentais a boa 

comunicação entre as equipes dessas unidades, a vigilância epidemiológica e a 

entomológica, considerando a rápida disseminação da doença. 

 

Assistência de Enfermagem na Vigilância Epidemiológica 

 

• Notificar todo caso suspeito e enviar informação, conforme fluxo 

estabelecido 

• Orientar a identificação de casos suspeitos de dengue ao ACS e ACE e 

o procedimento de notificação imediata.  

• Orientar a colheita de material para sorologia a partir do sexto dia, após 

o início dos sintomas e encaminhar ao laboratório de referência.  
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• Realizar o monitoramento viral, conforme rotina estabelecida pela 

vigilância epidemiológica municipal.  

• Investigar o caso para detectar o local provável de infecção.  

• Encerrar oportunamente a investigação dos casos notificados (até 60 

dias após a data de notificação).  

• Analisar semanalmente os dados de sua área, acompanhando a 

tendência dos casos e verificando as variações entre as semanas 

epidemiológicas.  

• Participar da investigação dos óbitos suspeitos de dengue.  

• Consolidar os dados do território e produzir boletins mensais, 

disponibilizando informações para as unidades de saúde e usuários.  

• Capacitar as equipes das unidades de saúde em vigilância 

epidemiológica.  

• Mapear diariamente as notificações de sua área de abrangência e as 

principais situações de risco de seu território, como os principais pontos de 

criadouros e pontos estratégicos (floriculturas, borracharias, bicicletarias), bem 

como os principais tipos de depósitos encontrados. 

 

 

XV. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Hipertensão 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença multicausal, 

multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. 

Representa o principal fator de risco cardiovascular. Sua prevenção e controle 

exigem diferentes abordagens multiprofissionais para o enfrentamento da 

doença e dos fatores de risco, como os hábitos alimentares inadequados, a 

obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, 
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o estresse e outros, objetivando alcançar mudança de comportamento, estilo de 

vida e aquisição de hábitos saudáveis. 

 

A HAS é uma doença crônica, assintomática, com alta de prevalência e 

baixas taxas de controle e adesão, além de uma elevada carga de 

morbimortalidade. No Brasil, estima-se em torno de 30% a prevalência de 

hipertensão em adulto, sendo considerada um dos principais fatores de risco 

modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. 

Define-se como Hipertensão Arterial Sistêmica, uma pressão arterial 

sistólica maior ou igual a 140 mmHg e/ou uma pressão arterial diastólica maior 

ou igual a 90 mmHg, em indivíduos adultos que não estão em uso de medicação 

anti-hipertensiva (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010). 

Sabe-se que a atuação da equipe multiprofissional tem a vantagem de 

proporcionar ações diferenciadas, tais como: visão multidisciplinar do indivíduo, 

padronização do atendimento, troca de informações e conhecimentos, e com 

isso conseguir maior adesão dos pacientes hipertensos e melhores resultados 

no tratamento. 

Diante das características da doença, a atuação da equipe 

multiprofissional no tratamento e controle da mesma tem como vantagem a 

atuação do enfermeiro na atenção à HAS; por sua visão e prática global das 

propostas de tratamento não medicamentoso e medicamentoso, pela sua 

atuação na abordagem individual e coletiva que, comprovadamente, tem 

alcançado resultados mais consistentes, além de sua participação em 

praticamente todos os momentos do contato dos pacientes com a unidade. 

É importante ressaltar que a assistência de enfermagem para o 

acompanhamento da pessoa com diagnóstico de HAS pode ser realizada por 

meio da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

objetivando a educação em saúde para o autocuidado, ampliando o escopo do 

diagnóstico e do planejamento para além da equipe de enfermagem, envolvendo 

a equipe multiprofissional nas ações desenvolvidas. (Resolução do Cofen nº 

358/15, de outubro de 2009). 
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O objetivo deste protocolo é subsidiar a conduta do profissional 

enfermeiro, que atua na atenção básica, atualizando conhecimentos e 

estratégias, oferecendo uma abordagem integral do cuidado à população 

hipertensa usuária do sistema único de saúde. Este protocolo segue orientações 

dos Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde/Sistema Único de 

Saúde e, embasados nas leis, decretos e resoluções da legislação do exercício 

profissional da enfermagem, conforme Coren-GO e Cofen. 

 

Prevenção Primária – Rastreamento de Casos/Busca Ativa 

 

Considerando as características da HAS, orienta-se a intensificação de 

atividades de captação dos casos de demanda espontânea, dos eventos, 

campanhas e ações de sensibilização da população. Essas ações de 

rastreamento produzirão busca ativa dos casos, (preferencialmente na atenção 

básica) com valores pressóricos alterados, sequenciando o diagnóstico precoce. 

Outra ação preponderante é o envolvimento e fortalecimento de parcerias não 

governamentais, civis e empresárias para o enfrentamento, controle e 

monitoramento da HAS. 

 

Acolhimentos/ Classificação de Enfermagem- Triagem nos serviços 

de urgência e emergência hipertensivas 

 

São atendimentos realizados, preferencialmente, pelo enfermeiro ou 

pelos profissionais de enfermagem em um formulário próprio para triagem de 

pessoas que procuram o serviço da Unidade na Atenção Ambulatorial e/ou na 

Urgência/ Emergência. 
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Assistência de Enfermagem nas Crises Hipertensivas (Urgências e 

Emergências Hipertensivas) 

 

A crise hipertensiva é uma elevação abrupta e sintomática da pressão 

arterial com risco de deterioração aguda de órgãos-alvo (rim, cérebro, coração, 

retina e vasos sanguíneos), podendo envolver risco de morte (Rosa et al, 2003, 

Praxedes e Santelo, 2006). Geralmente, a PA diastólica está acima de 120 

mmhg, contudo a situação clínica é mais importante do que os valores 

propriamente ditos, as quais podem desencadear uma situação de urgência ou 

emergência clínica. 

As crises hipertensivas podem ter origem na hipertensão arterial não 

controlada ou em outras situações, a exemplo de pré e pós-operatórios. 

A urgência hipertensiva tem como característica o aumento da PA que 

não representa risco imediato de vida e nem dano agudo a órgãos-alvo, e o 

controle da PA poderá ser feito com a redução gradual em 24 horas. 

Nas urgências, o aumento da pressão arterial está relacionado a sintomas 

como cefaleia, vertigem, agitação psicomotora, arritmias e epistaxe sem sinais 

agudos de lesões em órgãos-alvo ou risco eminente de vida. 

A emergência hipertensivaé a situação caracterizada por PA 

marcadamente elevada com lesão de órgãos-alvo requerendo internação, 

geralmente em unidades de terapia intensiva e uso de medicação intravenosa. 

Nas emergências, além do risco imediato à vida, o aumento da pressão 

promove a presença de sinais de deterioração em órgãos-alvo, manifestada por 

sinais de déficit neurológico, dispneia, dor no peito, sinais progressivos de 

insuficiência renal, dentre outros, a depender do órgão-alvo afetado. 

A assistência de enfermagemnas crises hipertensivas consiste em obter 

a história do paciente, fazer exame físico, executar o tratamento prescrito, 

aconselhar e ensinar a manutenção da saúde ao paciente, quando possível, e à 

família e orientar a equipe de enfermagem para uma continuidade de tratamento 

e medidas vitais. 
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A chamada pseudocrise hipertensiva é uma situação que não se 

enquadra na classificação tradicional de urgência e emergência hipertensivas, 

porém ocorre com uma frequência muito maior em serviços de Atenção Básica. 

Geralmente, apresenta-se como uma medida de PA elevada, associada a 

queixas vagas de cefaleia ou sintomas e sinaisde ansiedade, sem sinais de 

comprometimento de órgão-alvo. O tratamento, nesses casos, deve ser dirigido 

à causa da elevação arterial, como o uso de analgésicos na presença de 

cefaleia, de modo a evitar o risco de hipotensão e isquemia cerebral ou 

miocárdica. Muitas vezes, pode refletir a não adesão ao tratamento anti-

hipertensivo ou uso de doses insuficientes (Brasil, 2012). A pseudo crise 

hipertensiva oferece uma oportunidade para reforçar as medidas não 

medicamentosas e/ou otimizar o tratamento medicamentoso.  

 

Cabe ao enfermeiro distinguir as duas situações para os devidos 

encaminhamentos em tempo oportuno. Em ambas as situações, o paciente deve 

ser encaminhado à consulta médica para avaliação. 

Medida da pressão arterial Para esse procedimento, alguns cuidados são 

importantes como: tipo do equipamento/ calibragem, preparo apropriado do 

paciente, uso da técnica padronizada. Tipo do equipamento/calibragem A 

medida da PA pode ser realizada pelo método indireto com uso do 

esfigmomanômetro coluna de mercúrio e/ou aneroide e com a técnica 

oscilométrica pelos semiautomáticos digitais de braço, todos validados por 

protocolos e calibrados por órgãos de rede brasileira responsável (INMETRO). 

 

Preparo do paciente 

 

1. Explicar o procedimento ao paciente.  

2. Deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos em ambiente calmo 

com temperatura agradável.  
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3. Deve ser orientado a não conversar durante a medida, e possíveis 

dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento.  

4. Certificar-se de que o paciente NÃO:  

• Está com a bexiga cheia,  

• Praticou exercícios físicos nos últimos 30 minutos,  

• Ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até 30 minutos 

antes do procedimento,  

• Fumou nos 30 minutos anteriores.  

 

5. O paciente deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés 

apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço do paciente 

deve estar na altura do coração, livres de roupas, apoiado, com a palma da mão 

voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

 

Para a medida propriamente 

 

1. Obter a circunferência do braço (aproximadamente no meio). Após a 

medida, selecionar o manguito o manguito de tamanho adequado ao braço do 

paciente. 

2. Localizar a artéria radial para palpação (lado externo do antebraço).  

3. Colocar o manguito sem deixar folga, cerca de 2 a3 cm acima da fossa 

antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.  

4. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial.  

5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou 

diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.  
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6. Inflar rapidamente o manguito até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível 

estimado da pressão sistólica, obtida pela palpação.  

7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo), 

evitando congestão venosa e desconforto para o paciente.  

8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de 

Korotkoff) que é em geral fraco, seguida de batimentos regulares e, após 

aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.  

9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de 

Korotkoff) exceto em condições especiais.  

10. Auscultar até cerca de 20 a 30mmHg abaixo do último som para 

confirmar seu desaparecimento e depois proceder a deflação rápida e completa.  

11. Se o batimento persistir até o nível zero, determinar a pressão 

diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/ diastólica/ zero  

12. Sugere-se esperar em torno de 1 minuto para nova medida.  

13. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente.  

14. Anotar os valores exatos sem arredondamento, especificando qual 

braço a pressão foi medida.  

 

Quadro 1. Dimensões da bolsa de borracha para diferentes 

circunferências de braço em crianças e adultos 

 

Denominação do 

manguito 

Circunferência do braço 

(cm) 

Bolsa de borracha (cm) 

Recém-nascido ≤ 10 Largura Cumprimento 

Criança 11-15 4 8 

Infantil 16-22 6 12 

Adulto Pequeno 20-26 9 18 
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Adulto 27-34 10 17 

Adulto grande 35-45 12 23 

(VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010) 

 

 

 

Quadro 2.Classificação da Pressão Arterial (> 18 anos) 

 

Classificação Classificação  

Pressão Sistólica (mmhg) 

 

Pressão diastólica (mmhg) 

Ótima <120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe ou  

Pré-hipertensão ou 

pressão normal alta 

130-139 80-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160 -179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica 

isolada 

≥140 < 90 

 

* O efeito do avental branco (EAB) – É a diferença de pressão obtida entre 

a medida registrada no consultório e fora dele ≥ a 20mmHg na pressão sistólica 

e 10mmHg na diastólica - (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 

2010). 
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Quadro 3. Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes 

 

Classificação Percentil* para PAS e 

PAD 

Frequência de medida da 

Pressão Arterial 

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima 

consulta médica agendada 

Limítrofe PA entre percentis 90 a 95 

ou se PA exceder 120/80 

mmHg sempre < percentil 

90 até < percentil 95 

Reavaliar em 6 meses 

Hipertensão  

Estágio 1 

Percentil 95 a 99 mais 5 

mmHg 

Paciente assintomático: 

reavaliar em 1 a 2 

semanas; se hipertensão 

confirmada encaminhar 

para avaliação diagnóstica.  

Paciente sintomático: 

encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Hipertensão  

Estágio 2 

PA > Percentil 99 mais 5 

mmHg 

Encaminhar para avaliação 

diagnóstica em 

ambulatório ou consultório 

e PA normal em ambientes 

não relacionados à prática 

clínica 

Hipertensão do avental 

branco 

PA > Percentil 95 --- 

* Para idade, sexo e percentil de estatura. - (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2010) 

 

  

Consulta de enfermagem 
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A consulta de enfermagem para o acompanhamento da pessoa com 

diagnóstico de HAS pode ser realizada por meio da aplicação da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) e possui seis etapas interrelacionadas 

entre si, objetivando a educação em Saúde para o autocuidado.  

 

Essas etapas são: histórico, exame físico, diagnóstico das 

necessidades de cuidado da pessoa, planejamento da assistência (incluindo 

a prescrição de cuidados e um plano terapêutico construído com a pessoa), 

implementação da assistência e avaliação do processo de cuidado (inclui a 

avaliação contínua e conjunta com a pessoa e com a família em relação aos 

resultados do tratamento e do desenvolvimento ao longo do processo de apoio 

ao autocuidado) (Caderno de Atenção Básica Nº 37/ MS, 2013). 

 

História clínica 

 

• Identificação: nome, endereço, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, 

nome da mãe e pai, nacionalidade, naturalidade, estado civil, e condição 

socioeconômica (ocupação, estrutura familiar, condições de moradia, bens de 

consumo).  

• História atual: duração conhecida da hipertensão arterial e níveis de 

pressão; adesão e reações adversas aos tratamentos prévios.  

• Queixas atuais: sinais e sintomas sugestivos de lesão em órgão-alvo: 

tontura, cefaleia, alterações visuais, dor precordial, dispneia, paresia, 

parestesias e edema e lesões de membros inferiores.  

• Presença de lesões em órgãos-alvo ou doenças cardiovasculares 

(DCV): doenças cardíacas, hipertrofia de ventrículo esquerdo; angina ou infarto 

prévio do miocárdio; revascularização miocárdica prévia; insuficiência cardíaca. 

Episódio isquêmico ou acidente vascular encefálico. Nefropatia. Doença 
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vascular arterial periférica. Retinopatia hipertensiva, Gota, Doença arterial 

coronária.  

• Hábitos de vida: incluindo consumo de sal, bebidas alcoólicas, cafeína, 

alimentação, sono e repouso, atividade física, higiene e funções fisiológicas.  

• Consumo de medicamentos que podem elevar a pressão arterial ou 

interferir em seu tratamento (corticosteroides, anti-inflamatórios, anorexígenos, 

antidepressivos, hormônios).  

• Consumo de drogas lícitas e ilícitas.  

• Investigação fatores de risco: Diabetes Mellitus, Dislipidemia, 

Tabagismo, Sobrepeso e Obesidade, Sedentarismo, Perda de peso, 

características do sono, função sexual, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 

mulheres pós-menopausa, raça, idade e gênero.  

• História familiar: Acidente Vascular Encefálico, Doença Arterial 

Coronariana prematura (homens < 65 anos); morte prematura e súbita de 

familiares próximos.  

• Perfil psicossocial: fatores ambientais e psicossociais, sintomas de 

depressão, ansiedade e pânico, situação familiar, condições de trabalho e grau 

de escolaridade. 

 

 

Exame físico 

 

• Medidas antropométricas - Peso, altura, IMC, circunferência abdominal.  

• Inspeção: fácies, sinais sugestivos de hipertensão secundária; avaliação 

das extremidades e edemas.  

• Pele (integridade, turgor, coloração e manchas). 
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• Cavidade oral (dentes, prótese, queixas, dores, desconfortos, data do 

último exame odontológico).  

• Tórax e abdômen.  

• Membros superiores e inferiores: unhas, dor, edema, pulsos pediosos e 

lesões; articulações (capacidade de flexão, extensão, limitações de mobilidade, 

edemas); pés (bolhas, sensibilidade, ferimentos, calosidades e corte das unhas).  

• Alterações de visão. 

 

 

Confirmação da elevação da pressão arterial e frequência cardíaca 

 

• Realizar duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, 2 minutos, 

com paciente em posição sentada. A verificação da pressão arterial, em ambos 

os membros superiores e em pacientes com suspeita de hipotensão postural 

(queda de PAS _20 mmHg e PAD _ 10 mmHg) e/ou idosos, recomenda-se, 

também, nas posições deitada (supina)e em pé (ortostática). Observar a 

variação da “síndrome do jaleco branco”.  

• Pulso radial e carotídeo (verificar). 

 

 

Diagnósticos das necessidades de cuidado 

 

É a interpretação, estratificação de risco para as doenças 

cardiovasculares, conclusões quanto às necessidades, problemas e 

preocupações da pessoa para direcionar o plano assistencial. Para essa 

estratificação de risco cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de 

Framingham, que tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma 
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doença arterial coronariana nos próximos dez anos. O cálculo será realizado 

quando o usuário apresentar mais de um fator de risco, baixo/intermediário, de 

acordo com o quadro abaixo. (Caderno de Atenção Básica Nº 37/ MS, 2013).  

 

 

Quadro 4. Achados do exame clínico e anamnese indicativos de Risco 

para Doenças Cardiovascular(DCV) 

 

BAIXO RISCO/ INTERMEDIÁRIO ALTO RISCO 

• Tabagismo  

• Hipertensão  

• Obesidade  

• Sedentarismo  

• Sexo masculino  

• Histórico familiar de evento 

cardiovascular prematuro (homens < 55 

anos e mulheres < 65 anos)  

• Idade > 65 anos 

• Acidente vascular cerebral (AVC) prévio  

• Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio 

• Ataque isquêmico transitório (AIT)  

• Hipertrofia de Ventrículo esquerdo 

(HVE)  

• Nefropatia  

• Retinopatia  

• Aneurisma de aorta abdominal  

• Estenose de carótida sintomática  

• Diabetes mellitus 

Fonte: Brasil,2010. 

 

Planejamento da assistência 

São estratégias para prevenir, minimizar ou corrigir os problemas 

identificados nas etapas anteriores, sempre estabelecendo metas com a pessoa 

com HAS, pois o ponto mais importante no tratamento é o processo de educação 

em saúde e o vínculo com a equipe.  

Pontos importantes no planejamento da assistência:  

1. A doença e o processo de envelhecimento.  

2. Motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis  



 

 

P
ág

in
a4

7
5

 

3. Percepção de presença de complicações.  

4. Os medicamentos em uso (indicação, doses, horários, efeitos 

desejados e colaterais).  

5. Solicitação e avaliar dos exames previstos no protocolo assistencial 

local. 

 

• Hemograma  

• Urina  

(bioquímica e sedimento)  

• Creatinina sérica  

• Potássio sérico 

• Sódio  

• Glicemia de jejum  

• Lipidograma total 

• Ácido úrico  

• Ureia  

• Eletrocardiograma 

 

 

Implementação da assistência 

A implementação dos cuidados deverá ocorrer de acordo com as 

necessidades e grau de risco da pessoa e da sua capacidade de adesão e 

motivação para o autocuidado, em cada consulta. 

 

Tratamento da HAS 

O tratamento da HAS pode ser não medicamentoso e medicamentoso e 

inclui as seguintes estratégias: educação em saúde, modificações dos hábitos 

de vida, envolvimento do indivíduo no processo terapêutico e, quando 

necessário, tratamento medicamentoso, conforme preconizados pelos 

protocolos estabelecidos. 

 

Tratamento não medicamentoso 

O paciente deve ser continuamente estimulado a:  
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Manutenção do peso adequado :estabelecer um controle do peso da 

Obesidade/ Sobrepeso, mantendo metas para o paciente alcançar valores ideais 

indicados, observando cada caso. A relação entre aumento de peso e pressão 

arterial (PA) está diretamente relacionada, sendo observada em adultos e 

adolescentes. Perdas de peso e da circunferência abdominal correlacionam-se 

com reduções da PA e melhora do perfil metabólico (glicemia, perfil lipídicos). 

Assim, as metas antropométricas a serem alcançadas são o índice de massa 

corporal (IMC) menor que 25 kg/m2 e a circunferência abdominal < 88 para as 

mulheres. (IMC = P/A²), pois P= peso em quilos e A= altura em metros. 

 

Quadro 5. Magnitude de risco para doenças cardiovasculares a partir dos 

valores de índice de massa corporal 

 

MAGNITUDE DO RISCO ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL (KG/M²) 

CLASSIFICAÇÃO 

Peso saudável  

Risco moderado  

Risco alto  

Risco muito alto  

Risco extremo 

18 a 24,9  

25 a 29,9  

30 a 34,9  

35 a 39,9  

≤ 40 

----  

Pré-obesidade  

Obesidade grau I 

Obesidade grau II 

Obesidade grau III 

 

 

 

 

Quadro 6. Risco de complicações metabólicas associadas à obesidade 

em função da medida da cintura, por sexo 

 

SEXO RISCO AUMENTADO RISCO  

MUITO AUMENTADO 
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Homens  

Mulheres 

94 cm  

80 cm 

102 cm  

88 cm 

Fonte: WHO, 1997  

 

Obs: A determinação da circunferência da cintura se dá pela medida no 

ponto médio entre o rebordo costal e crista ilíaca, indicando a distribuição de 

gordura corporal. 

 

Plano alimentar saudável 

O sucesso do tratamento depende fundamentalmente de mudança 

comportamental e da adesão a um plano alimentar saudável que inclui 

orientações úteis no dia a dia do paciente. Devem-se valorizar as exigências de 

uma alimentação saudável, o controle do peso corporal, as preferências 

pessoais e o poder aquisitivo do indivíduo e sua família.  

 

• Mastigar demoradamente os alimentos.  

• Não comer quando estiver agitado, nervoso.  

• Manter horário padronizado para alimentação (não beliscar entre as 

refeições).  

• Não comer alimentos muito quentes ou muito frios.  

• Evitar longos períodos de jejum, fazendo fracionamento alimentar de até 

8 vezes.  

• Variar os alimentos e as preparações para evitar a monotonia.  

• Preferir alimentos pouco energéticos (os mais energéticos são aqueles 

gordurosos, as massas, bebidas alcoólicas, refrigerantes e o açúcar).  

• Preferir alimentos crus, assados, grelhados ou refogados.  
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• Aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras uma vez que essas 

contribuem para maior saciedade e, consequentemente, menor ingestão 

calórica.  

• Tomar cuidado com uso de adoçantes artificiais, pois são compostos por 

sódio em boa parte das vezes. 

• Aumentar a ingestão de líquido -o mínimo de dois litros/dia (água, sucos, 

chás). 

 

 

Redução do consumo de sal 

 

Apesar das diferenças individuais de sensibilidade, mesmo modestas 

reduções na quantidade de sal são, em geral, eficientes em reduzir a PA. Tais 

evidências reforçam a necessidade de orientação tanto aos hipertensos quanto 

às demais pessoas sobre os benefícios da redução de sódio na dieta. A 

necessidade diária de sódio para os seres humanos é a contida em 5 g de cloreto 

de sódio ou sal de cozinha, o equivalente a uma colher rasa de chá/dia/pessoa. 

 

 

Recomendações importantes: 

 

• Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos e retirar o saleiro 

da mesa.  

• Restringir as fontes industrializadas de sal: temperos prontos, sopas, 

embutidos como salsicha, linguiça, salame e mortadela, conservas, enlatados, 

defumados e salgados de pacote, fast food.  
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• Dar preferência a temperos naturais como limão, ervas, alho, cebola, 

salsa e cebolinha, ao invés de similares industrializado. 

 

 

Consumo de fibras 

 

As fibras são classificadas em solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis 

são representadas pela celulose (trigo), hemicelulose (grãos) e lignina 

(hortaliças). A recomendação de ingestão de fibra alimentar total para adultos é 

de 20 a 30 g/dia, sendo 5 a10 g, solúveis. 

 

No tratamento de pacientes portadores de HA, sugere-se o incentivo do 

consumo de alimentos que sejam fonte de fibras solúveis e seus alimentos-fonte 

devem ser consumidos, preferencialmente, no início das refeições.  

 

• Incluir, pelo menos, cinco porções de frutas, legumes e verduras no 

plano alimentar diário, procurando variar os tipos e cores consumidos durante a 

semana.  

• Manter ingestão adequada de cálcio pelo uso de vegetais de folhas 

verde-escuras e produtos lácteos, de preferência, desnatado. 

 

 

Quadro7. Fontes alimentares de fibra 

 

FIBRAS DA DIETA 

TIPO SOLÚVEIS INSOLÚVEIS 
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Funções -Retardam o esvaziamento 

gástrico  

- Retardam absorção de 

glicose  

- Reduzem reabsorção do 

colesterol 

- Aumentam volume fecal - 

Retardam absorção de 

glicose  

- Parecem reduzir a 

reabsorção de colesterol 

Fontes - Frutas (mamão, maçã, 

laranja)  

- Leguminosas (feijão, 

ervilha, soja)  

- Flocos de aveia  

- Legumes (cenoura crua) 

- Cereais integrais (trigo, 

farelo de trigo, farelo de 

aveia)  

- Grãos (feijão, ervilha, 

soja)  

- Hortaliças (folhosos em 

geral)  

- Frutas ingeridas com 

casca 

Fonte: PEIXOTO, 1998. 

 

Gorduras saturadas einsaturadas 

 

Optar por alimentos com reduzido teor de gordura, preferencialmente, do 

tipo mono ou poli-insaturada, presentes nas fontes de origem vegetal, exceto 

dendê e coco;  

As principais fontes dietéticas de ácidos graxos monoinsaturados (oleico) 

são óleo de oliva, óleo de canola, azeitona, abacate e oleaginosas (amendoim, 

castanhas, nozes, amêndoas). 

 

Baixo consumo de bebidas alcoólicas 

 

Há associação entre a ingestão de álcool e as alterações de PA 

dependentes da quantidade ingerida. Claramente, uma quantidade maior de 

etanol eleva a PA e está associada às maiores morbidade e mortalidade 
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cardiovasculares. Recomenda-se limitar a ingestão de bebida alcoólica a, no 

máximo, 30g de etanol ao dia, para homens e 15g para as mulheres, 

preferencialmente, com as refeições.  

 

Volume de 30 g de etanol equivale ao volume aproximado de: Cerveja 

= 625 ml ou 2 latas (350) ou1 garrafa (650ml) /Vinho= 312,5 ml ou 2 taças de 

150 ml ou1 taça de 300 ml /Uísque, vodca, aguardente = 93,7 ml ou 2 doses de 

50 ml ou 3 doses de 30 ml.  

 

*Recomendações importantes: É sempre oportuno ressaltar que o 

álcool atenua os efeitos dos fármacos anti hipertensivos, além do fato de que os 

níveis superiores a esse implicam no aumento de doenças cardiovasculares, 

AVC e hipertensão arterial, além da dependência e fatores sociais. 

 

 

Prática regular de atividade física 

 

Pacientes hipertensos devem iniciar atividade física regular, pois além de 

diminuir a pressão arterial, o exercício pode reduzir, consideravelmente, o risco 

de doença arterial coronária e de acidentes vasculares cerebrais e a mortalidade 

geral, facilitando ainda o controle do peso.  

 

A recomendação da atividade física baseia-se em parâmetros de 

frequência, duração, intensidade e modo de realização. Portanto, a atividade 

física deve ser:  

• Realizada por pelo menos 30 minutos, de intensidade moderada, na 

maior parte dos dias da semana (5), de forma contínua ou acumulada. O efeito 

da atividade de intensidade moderada pode ser de forma acumulada sendo que 
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os 30 minutos podem ser realizados em uma única sessão ou em duas sessões 

de 15 minutos (por exemplo: manhã e tarde) ou ainda, em três sessões de dez 

minutos (p.ex. manhã, tarde e noite).  

• A orientação ao paciente deve ser clara e objetiva. As pessoas devem 

incorporar a atividade física nas atividades rotineiras como caminhar, subir 

escadas, realizar atividades domésticas dentro e fora de casa, optar sempre que 

possível pelo transporte ativo nas funções diárias que envolvam pelo menos 150 

minutos/semana (equivalente a pelo menos 30 minutos realizados em 5 dias por 

semana).  

• Atividades aeróbicas: natação, caminhada, corrida, ciclismo, dança e 

outros.  

• De forma prática, atividade física moderada é aquela que pode ser 

realizada mantendo-se a conversação. Ex: uma caminhada com o passo 

acelerado, com a percepção do aumento da frequência cardíaca e da frequência 

respiratória, sem impedir a possibilidade de diálogo com outra pessoa. Em 

outras palavras, a atividade não deve ser fatigante, pois aí ela deixaria de ser 

moderada e passaria a ser intensa.  

 

 

*Recomendações importantes em benefícios observados com 

atividade física regular: 

 

• Fortalece o coração  

• Ajuda a perda de peso  

• Ajuda a controlar a pressão arterial  

• Contribui com a Queda dos valores do colesterol, triglicerídeos e níveis 

glicêmicos e suas complicações  

• Melhora o funcionamento intestinal  
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• Melhora a aparecia e a disposição para o trabalho  

• Melhora o estresse, cansaço, irritabilidade e nervosismo  

• Melhora a qualidade do sono 

 

 

Suspensão do hábito de fumar 

 

O tabagismo é consideração um dos principais fatores de risco 

modificáveis para doenças graves, incapacitantes e fatais, incluindo as 

cardiovasculares. 

O risco associado ao tabagismo é proporcional ao número de cigarros 

fumados e à profundidade da inalação. Portanto, os hipertensos que fumam 

devem ser repetidamente estimulados a abandonar esse hábito, por meio de 

aconselhamento e medidas terapêuticas de suporte específicas. 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) é preconizado 

pelo INCA/Ministério da Saúde responsável pelas ações de controle do 

tabagismo e envolve 4 ações básicas: 

 

 

Ambientes Livre do Tabaco – Instituição das leis federal, estadual e 

municipal de ações normativas de controle e proibições de fumar em ambientes 

fechados e coletivos. 

 

Atividades Educativas de Sensibilização e Conscientização – 

Realização de campanhas, seminários, cursos, capacitações e comemorações 

das datas pontuais (31/05 - Dia Mundial Sem tabaco e 29/08 - Dia Nacional de 

Combate ao Fumo).  
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Abordagem Mínima ao Fumante - Abordagem individual aos fumantes, 

realizada por todo e qualquer profissional da saúde, durante as consultas de 

rotina. 

 

Abordagem Intensiva ao Fumante - Abordagem em grupo aos 

fumantes, realizada por profissionais de saúde capacitados no Programa. É uma 

proposta de assistência estruturada, seletiva, que visa tornar o indivíduo agente 

de mudança de seu próprio comportamento. Grupo terapêutico educativo, 

fechado, com apoio medicamentoso e duração de 6 meses ou mais. 

As atribuições do enfermeiro(a) envolvem a realização das consultas de 

enfermagem, conforme Protocolo Clínico ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo PNCT ou definidas localmente.  

Durante as consultas, devem-se realizar orientações ao tabagista:  

• Identificar os pacientes fumantes.  

• Avaliar o grau de dependência à nicotina e o grau de motivação para a 

cessação do tabagismo.  

• Relatar os riscos para a própria saúde e para a saúde dos que convivem 

com o fumante.  

• Relatar os benefícios ao parar de fumar.  

• Oferecer apoio e acompanhamento. 

 

 

Recomendações importantes: 

 

• Abordar o fumante sem agressividade ou preconceito  
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• Ter uma postura acolhedora  

• Dirigir a intervenção aos fatores que tornam a cessação de fumar 

relevante para o paciente  

• Deve trabalhar em equipe integrando áreas do conhecimento 

profissional para valorizar os diversos saberes e práticas, na perspectiva de uma 

abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, 

compromisso e respeito. 

 

 

Controle do estresse psicossocial 

 

Fatores psicossociais, econômicos e educacionais e o estresse emocional 

participam do desencadeamento e da manutenção da HAS, podendo funcionar 

como barreiras para a adesão ao tratamento e mudança de hábito. Diferentes 

técnicas de controle do estresse têm sido avaliadas, apesar de resultados ainda 

conflitantes, porém alguma técnica, associada aos apoios psicoterápicos, pode 

ajudar bastante. 

 

 

Recomendações importantes: 

 

• Atividade física regular.  

• Meditação, musicoterapia, biofeedback, ioga.  

• Interação profissional/paciente/de forma sistematizada e bem 

estruturada na rotina do serviço.  
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• Estabelecer um envolvimento e vínculo com a família com respeito, 

confiabilidade para melhor adesão.  

• Técnicas de grupo conduzidas pela equipe multiprofissional.  

• Propiciar um ambiente acolhedor durante a abordagem ao paciente.  

• Orientar o paciente a organizar suas atividades e seu tempo, aceitar 

seus limites, procurar se divertir, fazer alguma coisa que o deixe feliz, como ir ao 

cinema, ler um livro, visitar um amigo, descansar alguns minutos durante os dias 

para evitar o estresse. 

 

Educação em saúde/grupos 

 

Segundo a OPAS (2003) nos países em desenvolvimento, a adesão aos 

tratamentos de longa duração é de 20%, levando a estatísticas negativas na área 

da saúde, com encargos muito elevados para a sociedade, governo e familiares.  

A educação em saúde que faz parte tanto da promoção da saúde, como 

do tratamento da HAS, é uma importante estratégia de controle da epidemia das 

doenças crônicas/HAS. A educação tem como finalidade influenciar o paciente 

para obtenção de mudanças de comportamento e a manutenção de hábitos de 

vida saudáveis. Os objetivos se relacionam a:  

• Despertar os profissionais de saúde para flexibilização dos saberes e 

práticas de saúde.  

• Ajudar o paciente a entender, conhecer e aceitar as doenças.  

• Conhecer e reconhecer comportamentos de risco.  

• Incentivar a participação do paciente nas decisões do tratamento e do 

diagnóstico.  

• Negociar e cumprir as metas e propostas de tratamento estabelecidas.  

• Enfrentar problemas de manutenção do tratamento.  
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• Procurar reforçar o modelo de conhecimento: Reforço-Recompensa 

(resultado ou realização).  

O grau de conhecimento do indivíduo sobre seu problema reflete um 

comprometimento efetivo com o autocuidado e maior chance de sucesso. Há um 

consenso em que os programas que consideram aspectos culturais e idade das 

pessoas têm melhores resultados, assim como aqueles que trabalham com 

grupos educativos possibilitam o crescimento de todos os sujeitos envolvidos. 

 

 

Recomendações importantes: 

 

A implementação da educação em saúde pode ser realizada de diversas 

maneiras, (de forma individual ou coletiva) através de estratégias de campanhas 

informativas junto à mídia televisiva e impressa, nas redes sociais e aplicativos, 

envolvimentos nas datas pontuais, em eventos públicos, entrevistas 

profissionais, trabalhos em praças, feiras, igrejas, além da formação de grupos. 

Outros instrumentos e a elaboração de material apropriado às diversas 

faixas etárias e assuntos como fitas, vídeos, boletins, jornais, cartazes, folhetos, 

músicas e outras modalidades envolvem o uso de performances teatrais e artes 

cênicas utilizáveis pelos educadores no dia a dia como complemento maciço de 

multiplicação de informações. Outra estratégia é organizar os serviços de 

educação e saúde dentro das instituições, empresas e indústrias, pois assegura 

o envolvimento dos trabalhadores. Sugere-se, também, a consolidação das 

atividades nas escolas e ensinos fundamentais para alunos (PSE), a qual 

dissemina ações e informações de saúde entre professores e alunos, tornando-

os agentes multiplicadores dentro de suas famílias e comunidades. 

A educação em saúde é inerente ao profissional enfermeiro que tem um 

papel relevante na adesão do paciente e estímulo à formação de hábitos 

saudáveis como ferramenta do ensino do profissional, que tem o papel de 

educador. 
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Avaliação do processo de cuidado 

 

Avaliar com a pessoa e a família o quanto as metas de cuidados foram 

alcançadas e o seu grau de satisfação em relação ao tratamento. Observar se 

ocorreu alguma mudança a cada retorno à consulta. Avaliar a necessidade de 

mudança ou de adaptação no processo de cuidado e reestruturar o plano de 

acordo com essas necessidades.  

Registrar, em prontuário, todo o processo de acompanhamento.  

Cadastrar o paciente com diagnóstico confirmado.  

Agendar consultas subsequentes com equipe multiprofissional, conforme 

necessidade. 

 

 

 

XVI. Protocolo de Enfermagem na Atenção à Diabetes Mellitus 

 

O termo “diabetes mellitus” refere-se a um transtorno metabólico de 

etiologias heterogênicas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da 

secreção e/ou da ação da insulina (BRASIL, 2013). 

O diabetes mellitus (DM) pode permanecer assintomático por longo tempo 

e sua detecção clínica é frequentemente feita, não pelos sintomas, mas pelos 

seus fatores de risco. Por essa razão, é importante que as equipes de Atenção 

Básica estejam atentas, não apenas aos sintomas de diabetes, mas também aos 
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seus fatores de risco (hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e 

obesidade). A abordagem terapêutica dos casos detectados, o monitoramento e 

o controle da glicemia, bem como o início do processo de educação em saúde 

são fundamentais para a prevenção de complicações e para a manutenção de 

sua qualidade de vida (prevenção terciária) (BRASIL, 2013). 

 

Classificação  

 

Diabetes mellitus tipo 1 

• Apresentação geralmente abrupta.  

• Ocorre, em crianças e adolescentes, sem excesso de peso.  

• O termo “tipo 1” indica o processo de destruição da célula beta (produtora 

de insulina no pâncreas) que leva, geralmente, ao estágio de deficiência absoluta 

de insulina.  

• A administração de insulina é necessária para evitar a cetoacidose.  

• Alguns casos desse tipo de diabetes podem apresentar uma fase pré-

cetótica não insulino dependente (BRASIL, 2013). 

 

Diabetes mellitus tipo 2 

• Início insidioso e sintomas mais brandos.  

• Pode permanecer assintomática por longos períodos. 

• Manifesta-se, geralmente, em adultos com excesso de peso e/ou 

incidência de DM tipo 2 na família.  

• Observa-se um aumento da incidência da doença em crianças e 

adolescentes, pelo aumento da incidência de obesidade nos mesmos.  
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• Estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua 

secreção.  

• Cetoacidose é mais rara de ocorrer e, quando presente, está associada 

a situações de estresse ou infecções graves.  

• Pode ser desencadeada por defeitos genéticos, endocrinopatias, 

medicamentos e infecções.  

• Alguns tipos de diabetes podem comportar como insulino dependente, 

mesmo pouco tempo após o diagnóstico (BRASIL, 2013; AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013). 

 

 

Diabetes gestacional 

• Estado de hiperglicemia diagnosticado pela primeira vez na gestação e, 

geralmente, se resolve no período do pós-parto e poderá retornar anos depois. 

Para maiores informações sobre diabetes gestacional, leia o Protocolo 5 de 

Atenção à Saúde da Mulher e Pré-Natal.  

 

Quadro 1. Sinais/sintomas e condições de risco para Diabetes Mellitus 

 

Sinais/Sintomas 

-Poliúria, polidipsia, polifagia  

-Nictúria, emagrecimento rápido  

-Fadiga, astenia, letargia  

-Encontro causal de hiperglicemia ou glicosúria  

-Redução da acuidade visual  

-Proteinúria, retinopatia, neuropatia periférica (complicações)  

-Impotência sexual, infecções urinárias e cutâneas (complicações) 

Condições de Risco 

-Idade ≥ 45 anos e histórico familiar  
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-Obesidade, história de inatividade física  

-História de doença cardiovascular  

-História de Diabetes Gestacional ou de recém-nascido com mais de 4kg  

-Hipertensão arterial (>140/90mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos)  

-Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35mg/dL) 

-Outras: doenças pancreáticas e endócrinas, iatrogênias, síndromes genéticas. 

Fonte: American Diabetes Association, 2013 

 

 

Quadro 2.Critérios para diagnóstico de Diabetes e de regulação glicêmica 

alterada 

 

Sintomas de diabetes (poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada) 

+ glicemia casual ≥200 mg/dl (realizada a qualquer hora do dia, independemente do 

horário das refeições);  

=OU=  

Glicemia de jejum ≥110 mg/dl*;  

=OU=  

Glicemia ≥ 200 mg/d no teste de tolerância à glicose, 2 horas após 75g de glicose* 

* Devem ser confirmados com nova glicemia 

 

Quadro 3. Interpretação dos resultados da glicemia de jejum e teste de 

tolerância à glicose 

 

Classificação Glicemia em 

jejum* 

TTG 2h após 

75g glicose 

Glicemia 

casual** 

Hemoglobina 

glicada 

Glicemia 

normal 

< 110 < 140 <200 ----------- 

Glicemia 

alterada 

>110 e <126 ----------- ----------- ----------- 
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Tolerância à 

glicose 

diminuída 

----------- ≥140 e < 200 ----------- ----------- 

Diabetes 

Mellitus 

≥ 126 ≥ 200 200 (+ 

sintomas 

clássicos***) 

>6,5% 

Fonte: Adaptado do Caderno de Atenção Básica nº 36- Diabetes Mellitus  

 

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, oito 

horas. **Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer 

hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição.  

***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia, polifagia, 

perda de peso. 

 

Consulta de Enfermagem para acompanhamento da pessoa com DM  

Histórico:? 

•Identificação da pessoa (dados socioeconômicos, ocupação, moradia, 

trabalho, escolaridade, lazer, religião, rede familiar, vulnerabilidades e potencial 

para o autocuidado).  

•Antecedentes familiares e pessoais (história familiar de diabetes, 

hipertensão, doença renal, cardíaca e diabetes gestacional).  

•Queixas atuais, história sobre o diagnóstico de DM e os cuidados 

implementados, tratamento prévio.  

•Percepção da pessoa diante da doença, tratamento e autocuidado.  

•Medicamentos utilizados para DM e outros problemas de saúde e 

presença de efeitos colaterais.  

•Hábitos de vida: alimentação, sono e repouso, atividade física, higiene, 

funções fisiológicas.  
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•Identificação de fatores de risco (tabagismo, alcoolismo, obesidade, 

dislipidemia, sedentarismo).  

 

 

Exame Físico  

• Altura, peso, circunferência abdominal e IMC.  

• Pressão arterial com a pessoa sentada e deitada. 

• Alterações visuais.  

• Exame da cavidade oral, com atenção para a presença de gengivite, 

problemas odontológicos e candidíase.  

• Frequência cardíaca e respiratória e ausculta cardiopulmonar.  

• Avaliação da pele quanto a sua integridade, turgor, coloração e 

manchas.  

• Membros inferiores: unhas, dor, edema, pulsos pediosos e lesões; 

articulações (capacidade de flexão, extensão, limitações de mobilidade); pés 

(bolhas, sensibilidade, ferimentos, calosidades e corte das unhas).  

• Durante a avaliação ginecológica, quando pertinente, deve-se estar 

atento à presença de candidaalbicans. 

 

Quadro 4. Rotina mínima de exames para portadores de DM 

 

Glicemia de jejum e HbA1C 

Colesterol total (CT), HDL e triglicerídeos (TG) 

Creatinina sérica 

Exame de urina tipo 1 e, se necessário, microalbuminúria ou relação albumina/ 

creatinina 
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Fundoscopia 

Fonte: Caderno de Atenção Básica nº 36 – Diabetes Mellitus 

 

Tratamento 

 

O Tratamento para o DM objetiva, principalmente:  

• Aliviar os sintomas.  

• Melhorar a qualidade de vida.  

• Prevenir complicações agudas (descompensação hiperglicêmica aguda, 

cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica e a 

hipoglicemia).  

• Prevenir alterações microvasculares (retinopatia, nefropatia, 

neuropatia).  

• Prevenir alterações macrovasculares (doença coronariana, cerebral e 

dos membros inferiores e hipertensão arterial).  

• Reduzir mortalidade. 

 

Alimentação Saudável 

• Manter o peso adequado.  

• Os alimentos devem ser distribuídos em 5 ou 6 refeições durante o dia, 

com horários regulares.  

• Os carboidratos devem fornecer 50-60% do total calórico, sendo 

principalmente do tipo integral. 

• Baixa ingestão de gorduras saturadas (gorduras animais: banha, 

toucinho, pele de aves, leite integral etc.), ácidos graxos mono ou poli-

insaturados (óleos vegetais, exceto o de coco, margarina, etc.) podem ser 
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consumidos até 30-35% do total de calorias, não exceder a 300 mg/dia de 

colesterol.  

• Evitar a sacarose para prevenir oscilações acentuadas de glicemia.  

• Restrição de ingestão de álcool, principalmente nos obesos, hipertensos 

e hipertrigliceridêmicos.  

• As proteínas não devem exceder 15% do total de calorias.  

• A escolha dos alimentos deve ser orientada por lista com indicações 

daqueles que devem ser evitados, podem ser consumidos com moderação e os 

que não têm restrições.  

• Os adoçantes artificiais calóricos (sorbitol e frutose, por exemplo) devem 

ser usados com moderação. Os não calóricos devem ser preferidos.  

• Consumir peixes, assados e cozidos, pelo menos uma vez por semana.  

• Consumir, diariamente verduras e frutas, junto com algum cereal (aveia, 

granola, linhaça) para evitar aumento da glicemia.  

• Lembrar que os tubérculos (cará, batata e mandioca) não são 

recomendados.  

• Evite consumir alimentos ricos em sal como embutidos (presunto, 

salame e salsicha), temperos prontos (caldos de carnes e de legumes) e 

alimentos industrializados (azeitonas, enlatados, chips, sopas e molhos prontos 

etc.). Prefira temperos naturais como alho e ervas aromáticas. Use pouco sal 

para cozinhar. 

 

Atividade física 

• Atividade física regular é indicada a todos os pacientes com diabetes, 

adequando e respeitando as suas limitações, melhora assim, o controle 

metabólico, reduz o uso de hipoglicemiantes, promove o emagrecimento nos 

pacientes obesos, diminui os riscos das doenças cardiovasculares e melhora a 

qualidade de vida.  
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• O exercício deve começar de forma gradual, como caminhadas de 5 a 

10 minutos, em terreno plano, aumentando semanalmente até 30 a 60 minutos, 

5 a 7 vezes por semana.  

• Usar calçados adequados e confortáveis, porque evitam lesões nos pés 

como calosidades e rachaduras;  

• A intensidade do exercício deve ser aumentada, progressivamente, até 

atingir intensidade moderada (60 a 80% da frequência cardíaca máxima).  

• O exercício deve ser adequado ao quadro de complicações que o 

paciente apresenta.  

• Incentivar atividades que deem prazer ao paciente, como danças e 

caminhadas. 

 

Cuidados com a pele 

• Examinar a pele, diariamente, principalmente pés e mãos, se preciso 

utilizar um espelho.  

• Observar quanto à alteração de coloração, sensibilidade e aparecimento 

de lesões. • Evitar sapatos apertados ou muito largos para evitar lesões. Usá-los 

sempre com meias e dar preferência aos mais macios.  

• As meias devem ser de algodão e sem elástico.  

• Jamais andar descalço, mesmo que esteja em casa.  

• Lavar bem os pés e as mãos com água morna e nunca quente, 

lembrando-se sempre de enxugá-los completamente e entre os dedos.  

• O uso de hidratantes é encorajado, aqueles à base de lanolina ou 

vaselina e nunca usar entre os dedos.  

• Cortar as unhas retas, horizontalmente, sem retirar os cantos.  

• Jamais tentar retirar calos ou rachaduras ou unhas encravadas sozinho 

(BRASIL, 2006). 
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Cuidados com os pacientes portadores de DM tipo 1 

 

• Paciente em uso de insulina deve evitar fazer a aplicação em local em 

que será muito exercitado, pois pode afetar sua velocidade de absorção.  

• Fazer rodízio entre os locais de aplicação da insulina: abdômen, parte 

traseira superior dos braços, as nádegas e a lateral exterior das coxas.  

• Se possível, realizar controle metabólico antes da atividade.  

• Ingerir um alimento de carboidrato, se a glicemia for inferior a 100 mg/dl.  

• Ingerir carboidratos de fácil digestão antes, durante e depois de exercício 

prolongado.  

• Evitar exercitar-se no pico de ação da insulina.  

• Evitar exercícios de intensidade elevada e de longa duração (mais de 60 

minutos).  

• Estar alerta para sintoma de hipoglicemia durante e após o exercício.  

• Carregar consigo um alimento contendo carboidrato para ser usado em 

eventual hipoglicemia. 

 

 

Educação 

 

Algumas informações são imprescindíveis que sejam repassadas ao 

portador de DM: 

 • O que é diabetes.  

• Tipos e objetivos do tratamento.  
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• Necessidades individuais da dieta e como planejá-la.  

• Efeitos da ingestão de alimentos, exercícios, stress, drogas 

hipoglicemiantes orais e insulina (aplicação e ajuste da dose quando 

apropriados) sobre a glicemia.  

• Como reconhecer e proceder em emergências (hipoglicemia, 

hiperglicemia, doença intercorrente).  

• Sinais, sintomas e principais problemas associados ao diabetes.  

• Automonitoramento e controle domiciliar, significado dos resultados e 

ações a serem executados. 

 

Conclusão 

 

Os protocolos Têm por objetivo de proporcionar ao enfermeiro (a) 

subsídios para reconhecer a importância do componente educativo no cuidado 

dos pacientes em todas as instanciais de saúde, que este enfermeiro (a) consiga 

identificar os principais problemas decorrentes de uma saúde ruim, ou de um 

mau uso de medicações.  

Que este enfermeiro possa utilizar de recursos da unidade e de seu 

conhecimento técnico através da consulta de enfermagem e visita domiciliar. O 

serviço de enfermagem da unidade deve encaminhar, para consultas médicas 

mensais, os pacientes não aderentes ao tratamento, pacientes de difícil controle 

de suas doenças e portadores de lesões em órgão-alvo ou comorbidades graves.  

Os enfermeiros devem ter o conhecimento de que podem repetir a 

medicação, prescrita pelo médico, de indivíduos com receituário de uso continuo 

e que não necessitam de uma consulta p ajuste de algum problema, os ditos sem 

intercorrências desde a última consulta.  
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Os enfermeiros devem solicitar durante a consulta de enfermagem, os 

exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e 

necessários pelo médico da equipe.  

O enfermeiro deve inscrever todos os pacientes nos programas 

desenvolvidos na unidade, bem como promover o processo saúde educação 

destes clientes através de grupos, entre eles podemos destacar a importância 

de orientar os fluxos da unidade, para que este paciente não se sinta 

prejudicado. 

A saúde se faz com profissionais enfermeiros qualificados, cientes dos 

seus atos, e detentores do saber necessário para levar o paciente ao quadro de 

saúde desejado pela, tentar salvar uma vida a qualquer custo as vezes pode 

trazer malefícios não só para o profissional, mas para todo um trabalho de 

equipe. 

O enfermeiro, deve portanto, saber os princípios do sus e do suporte 

básico de vida, onde oferecerá ao paciente as condições mínimas necessárias 

em caso de urgência ou emergência. 

 

 

8.3.2. Outros Protocolos de Atendimento 

 

As Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) de 2001 e 2002, 

além de definirem bases de prática para a atenção básica, propuseram a criação 

de protocolos para a assistência médica.  

De acordo com Paim (2004), foram medidas centradas em padrões 

estabelecidos pela comunidade científica e nos elementos do processo de 

trabalho no sentido de aprimorar o atendimento e aumentar a satisfação dos 

usuários. 
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Em 2006, o Pacto pela Saúde buscou induzir a qualidade do atendimento, 

propondo que o mesmo esteja amparado em procedimentos, protocolos e 

instruções de trabalho normatizados (BRASIL, 2006)  

Como decorrência desses movimentos institucionais, e diante da 

expansão e consolidação da atenção básica e da estratégia de Saúde da Família 

(SF), a utilização de protocolos passou a fazer parte do trabalho cotidiano da 

maioria dos municípios brasileiros.  

Muitos deles passaram a elaborar seus próprios protocolos, diante das 

necessidades de saúde que lhes eram peculiares 

Os protocolos, por seguirem as diretrizes do SUS, não são neutros e 

exercem marcada influência na construção do modelo de atenção.  

São estratégias fundamentais, tanto no processo de planejamento, 

implementação e avaliação das ações, quanto na padronização das ações e do 

processo de trabalho.  

Dessa forma, podem ser considerados elementos importantes para a 

obtenção de qualidade dos serviços.  

Os protocolos apresentam limites, embora alicerçados em referências 

científicas e tecnológicas, não devem ser tomados para além de sua real 

dimensão.  

Sua utilização, desprovida de avaliação, de acompanhamento gerencial 

sistemático e revisões científicas periódicas, constitui significativo risco de se 

produzir um processo de trabalho pobre e desestimulante, em que planejamento 

e avaliação não acontecem e em que, para gestores e trabalhadores, não há 

lugar para a renovação e a inovação 

Na Constituição Federal, as diretrizes do SUS enfatizam o atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais.  
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Elas orientam a organização dos serviços e o aporte de ciência e 

tecnologia às ações de saúde, que muitas vezes acontecem com o emprego de 

protocolos. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a atenção à saúde é tudo que 

envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e serviços 

de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças.  

Na organização das ações do SUS, o cuidado com a saúde está ordenado 

em níveis de atenção, quais sejam a atenção básica, a atenção secundária e a 

atenção terciária.  

Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações 

e serviços do sistema, não devendo, porém, considerar um desses níveis de 

atenção mais relevante que o outro, porque a atenção à saúde deve ser integral.  

Nem sempre um município necessita ter todos os níveis de atenção à 

saúde, instalados em seu território para garantir a integralidade do atendimento 

à sua população, particularmente no caso dos pequenos municípios, a garantia 

da integralidade pode ser conseguida por meio de pactos regionais que 

garantam às populações dessas localidades acesso a todos os níveis de 

atenção. 

 A prioridade para todos os municípios é ter a atenção básica operando 

em condições plenas e com eficácia (BRASIL, 2009). 

 

 

Cuidado, atenção à saúde, assistência e os protocolos de cuidado à 

saúde: 

Embora algumas vezes apresentem semelhanças e diferenças, os termos 

cuidado, atenção à saúde e assistência acabam por se ocupar, em alguma 

medida, de um mesmo objeto: a preocupação de um serviço e seus cidadãos 

trabalhadores com as necessidades, problemas e demandas dos cidadãos 
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usuários, ou a preocupação com a organização das ações na unidade e no 

território, tendo como princípio o conceito ampliado de saúde do SUS. 

Entre os conceitos apresentados, o cuidado, pelo sentido humanizador e 

ético que guarda, pelo emprego de saberes e tecnologias, pela abrangência no 

processo de organização das ações e serviços e por ser percebido como 

essência da natureza humana e tudo que a cerca, justifica o termo que o intitula: 

protocolos de cuidado à saúde. 

 

O que são protocolos 

Quanto à sua natureza, os protocolos podem ser clínicos e/ou de 

organização dos serviços 

Focando a abordagem clínica, o Ministério da Saúde afirma: Os 

protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no 

manejo de um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, 

preferencialmente baseados na melhor informação científica.  

São orientações concisas sobre testes diagnósticos e tratamentos que 

podem ser usados pelo médico no seu dia-a-dia. Esses protocolos são 

importantes ferramentas para atualização na área da saúde e utilizados para 

reduzir variação inapropriada na prática clínica. Cada protocolo clínico deve ser 

delineado para ser utilizado tanto no nível ambulatorial como hospitalar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) 

Algumas vezes, os protocolos são demandados pelos gestores e 

profissionais dos serviços de saúde, a partir de problemas concretos de seu dia-

a-dia, como também podendo resultar de diretrizes que signifiquem a orientação 

política do SUS em cada local e a cada momento. Assim, conforme afirmamos, 

os protocolos podem ser instrumentos muito úteis na organização do processo 

de trabalho e na resolubilidade das ações de saúde no âmbito das unidades de 

saúde. Porém, é importante lembrar que, embora útil e necessário, o emprego 

de protocolos apresenta limites, pois pode restringir-se a atos e procedimentos 
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preestabelecidos e não responder às reais demandas clínicas em diferentes 

situações.  

“o trabalho clínico apresenta regularidades possíveis de serem 

identificadas e descritas em manuais, cadeias de cuidado ou protocolos”. No 

entanto, a clínica apresenta significativa variedade de demandas por atenção e 

esse fato traz a necessidade de que se combine a padronização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos com as variações presentes em cada 

caso 

 

Equipes de saúde com o emprego de protocolos 

As ações clínicas, preventivas e educativas desenvolvidas nos serviços 

acontecem tanto com base no conhecimento científico e tecnológico quanto nas 

vivências e valores dos profissionais que as planejam e executam. 

 Essa situação nos remete ao fato de que a qualidade a ser impressa em 

cada ação vai depender do conhecimento, do compromisso, da implicação e do 

valor atribuído ao serviço pelo trabalhador, ou à responsabilidade de cada 

profissional (e da equipe) na decisão pela escolha da tecnologia, pelo emprego 

de um protocolo.  

Para o enfrentamento de um problema ou necessidade da população, 

deve haver consenso e equilíbrio entre o que é embasado pelas evidências 

científicas e o que é necessário e possível em cada unidade de saúde. Enfim, se 

é bom contar com as vivências e valores dos profissionais, é necessário que a 

equipe toda participe do processo de decisão. Além disso, nos serviços de 

saúde, a adoção de procedimentos e a incorporação de tecnologias, quando não 

sustentadas por critérios adequados às suas reais demandas, instituem um 

processo de trabalho fragmentado e sem planejamento, não garantindo impactos 

positivos na saúde das pessoas, resultando em gastos desnecessários 

significando um fator a mais de dependência na incorporação de equipamentos 

e insumos clínicos. 
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Representação gráfica de um protocolo  

Podemos elaborar um protocolo sob a forma de texto, observando os 

aspectos essenciais: introdução, justificativa, objetivos, condicionantes, 

determinantes, magnitude, transcendência, vulnerabilidade, efeitos, atividades, 

responsabilização, e também, descrever a sequência dos passos a serem 

seguidos, com as devidas recomendações aos profissionais, sob a forma de 

quadros. Outra forma de representação gráfica é a utilização de fluxograma, com 

algoritmos, em que podemos qualificar a representação e facilitar sua 

compreensão por parte dos profissionais.  

Em muitas situações, para ordenar e estabelecer os fluxos das ações de 

um protocolo é recomendável a utilização de algoritmos. Para seu emprego, é 

fundamental o conhecimento dos símbolos e seus significados para a correta 

elaboração dos fluxogramas que acompanham e explicam o “acontecer” de 

protocolos no interior das redes de saúde.  

 

Símbolos padrões e definições para os algoritmos 

 Cada algoritmo começa com um desenho oval, representando uma 

população de pacientes com uma característica definida, sintomas e queixas. 

Esses desenhos ovais também são chamados de “quadro clínico”. Círculo 

grande ou figura oval - usado como “saída”, ou seja, a cada vez que um processo 

chega a uma etapa conclusiva. Desse elemento gráfico não partem flechas, é 

figura de encerramento. Hexagonal/losango - as decisões clínicas mais 

importantes são representadas pelos hexágonos ou losangos, os quais têm 

somente dois possíveis desfechos: sim ou não (pontos dicotômicos). São 

decisivos para os próximos passos e, por isso, são denominados pontos de 

decisão. Retângulos - grupos específicos do processo do atendimento nos quais 

as intervenções diagnósticas ou terapêuticas devem ser realizadas; são 

representadas pelos retângulos. Círculos pequenos - uma ligação com outra 

parte da diretriz clínica. Isto elimina a seta que iria para trás ou um 

entrecruzamento 
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Exemplo de fluxograma com algorítimo 

 

Protocolo de Insuficiencia cardíaca crônica 

 

 

 

Protocolos clínicos 
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Os protocolos clínicos tendem a seguir o modelo proposto pelas 

evidências científicas. Para sua elaboração, os profissionais deverão conhecer, 

com clareza, o que é protocolo baseado em evidências e como construí-lo, sendo 

importante saber como e onde encontrar a(s) evidência(s) por meio da análise 

de artigos científicos. 

As evidências (prática em saúde baseada em evidências) São as 

informações da literatura geradas pelas pesquisas clínicas de boa qualidade 

para orientar o profissional de saúde no processo de tomada de decisão. As 

pesquisas clínicas podem ser primárias (por exemplo, estudos de acurácia, 

ensaios clínicos aleatórios, estudos coortes) e as secundárias (por exemplo, 

revisões sistemáticas, estudos de análise econômica). A experiência (prática em 

saúde baseada em vivências) São as informações geradas pelo contato direto e 

diário com os problemas dos usuários para o entendimento do contexto no qual 

os resultados das pesquisas podem ser aplicados e extrapolados. É a vivência 

que oferece o refinamento no processo de tomada de decisão 

Competência (prática em saúde baseada em competência) São os 

conhecimentos, habilidades e atitudes que o profissional de saúde possui para 

obter e interpretar as informações derivadas do problema apresentado pelo 

usuário (anamnese e exame físico), dos exames complementares, das 

evidências e das vivências. São também a capacidade de avaliar as 

circunstâncias (local de atendimento e gravidade da doença) na qual a decisão 

está sendo tomada. Ética (prática em saúde baseada na ética) Tem por objetivo 

garantir que a relação entre o profissional de saúde e o indivíduo doente 

transcorra num clima de mútua cordialidade e respeito. Nessa relação, o 

indivíduo doente participa como agente ativo, ajudando no processo de tomada 

de decisão, e o profissional tem compromisso para com ele (levando em conta 

os princípios de autonomia, justiça e não-maleficência). 

De acordo com as características de estruturação, os protocolos serão 

construídos a partir das necessidades evidenciadas nos problemas das unidades 

de saúde. 
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Dentre outros protocolos a serem implantados em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel e a equipe da Santa casa de São 

Bernardo, apresentamos a seguir alguns protocolos a serem adotados. 

 

I. Protocolo de Atendimento ao Recém-nascido 

O(a) Enfermeiro(a) visa à proteção, promoção e recuperação da saúde 

em todas as fases da vida do indivíduo.  

Na saúde da criança deve atuar ainda mais, visando promover com maior 

efetividade o aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento adequados, 

verificando e orientando a cobertura vacinal, sem esquecer que a criança pode 

ter situações de risco à saúde aumentado.  

Com essa complexidade, cabem aos profissionais que atuam nas Equipes 

adequar as suas atuações as necessidades de seus pacientes, pois percebemos 

uma grande diversidade de uma Unidade para outra, identificando prioridades e 

elaborando planos de ação para que possa alcançar o objetivo. 

“É muito importante entender, também, que além dos aspectos psíquicos, 

e até como sua base material, acontece uma extraordinária plasticidade cerebral 

nos primeiros anos, com uma velocíssima formação de trilhões de novas 

conexões entre os 100 bilhões de neurônios do cérebro humano. Tudo isso num 

curto espaço de tempo, de forma programada para responder aos estímulos do 

ambiente, e em áreas distintas, acionadas em períodos determinados. São as 

“janelas de oportunidade”, momentos críticos em que são organizadas as 

funções e competências importantes para o desempenho e a sobrevivência em 

melhores condições. Em nenhum outro momento do ciclo vital acontecerá uma 

situação tão dinâmica. O processo de desenvolvimento incrivelmente rápido, que 

acontece da gestação até o final dos primeiros três anos, é marcado 

geneticamente e influenciado poderosamente pelo ambiente. A cada estímulo 

novo, corresponde uma nova rede de conexões formada”. (Mustard e Tremblay). 

O Cuidado da saúde da criança é uma prioridade da Secretaria Estadual 

de Saúde e também da Secretaria de Saúde do nosso Município com o 
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compromisso de reduzir a mortalidade infantil e proporcionar melhor qualidade 

de vida e equidade. Com assistência adequada baseando-se na prevenção, 

promoção e tratamento com proximidade e agilidade. 

 

OBJETIVO 

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, sua cobertura 

vacinal, estimular a prática do aleitamento materno, orientar a implantação da 

alimentação complementar e prevenir as desordens que mais afetam as 

crianças. 

 

EXECUTANTES 

Enfermeiro(a) 

 

INDICAÇÕES 

Para todos os recém-nascidos. 

 

CAPTAÇÃO DA CRIANÇA 

A mãe retorna a Unidade após a alta hospitalar para coleta de pezinho, 

vacinação e fechamento do pré-natal. Nesse momento já é feita a captação 

dessa criança. 

 

CONTEÚDO DA CONSULTA 

ANAMNESE: Esse momento é ideal para avaliar principalmente 

condições do nascimento 

 Tipo de parto 

 Local do parto 
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 Peso ao nascer 

 Peso que deixou a maternidade 

 Qual a IG 

 Qual o Apgar 

Se houve intercorrências no decorrer da gestação, parto e pós-parto, se 

sim, qual problema e quais os tratamentos e procedimentos foram realizados? 

Saúde dos pais da criança e dos irmãos (se tiver)  

 Numero de gestações  

 Numero de partos 

 Amamentação anterior 

 Problemas com amamentação 

 

EXAME FISICO COMPLETO 

Todas as percepções referentes ao bebe deve ser informada aos pais 

para que os mesmos possam observar as necessidades do bebe. 

 

TÓPICOS DO EXAME FISICO 

Peso, comprimento e perímetro cefálico. Avalie o comprimento e o 

perímetro cefálico da criança. Avalie o peso em relação ao peso ideal ao nascer. 

Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto 

a sua recuperação até o 15º dia de vida. O perímetro cefálico com medidas acima 

ou abaixo de dois desvios-padrão (< -2 ou > +2 escores "z") pode estar 

relacionado a doenças neurológicas, como microcefalia (de causa genética ou 

ambiental) e hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor avaliação e 

encaminhamento. 

Desenvolvimento social e psicoafetivo Observe e avalie o relacionamento 

da mãe/cuidador e dos familiares com o bebe: como respondem às suas 

manifestações, como interagem com o bebe e se lhe proporcionam situações 
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variadas de estímulo. Os marcos do desenvolvimento segunda a faixa etária são 

descritos no quadro 1 

Estado geral Avalie a postura normal do recém-nascido: as extremidades 

fletidas, as mãos fechadas e o rosto, geralmente, dirigido a um dos lados. 

Observe o padrão respiratório: a presença de anormalidades, como batimentos 

de asas de nariz, tiragem intercostal ou diafragmática e sons emitidos. 

Avalie o estado de vigília do recém-nascido: o estado de alerta, o sono 

leve ou profundo e o choro. 

Identifique sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: pouca diurese, má 

digestão (a criança não consegue mamar ou vomita tudo o que mama), 

hipoatividade e letargia. 

Face Pesquise alguma assimetria, malformação, deformidade ou 

aparência sindrômica 

Pele Observe a presença de: 

a) Edema (se for generalizado, pense em doença hemolítica perinatal, 

iatrogênia por uso de coloides ou cristaloides em excesso, insuficiência cardíaca, 

sepse; se for localizado, isso sugere trauma de parto); 

b) Palidez (sangramento, anemia, vasoconstrição periférica ou sinal de 

arlequim - palidez em um hemicorpo e eritema do lado oposto, por alteração 

vasomotora e sem repercussão clinica); 

c) Cianose (se for generalizada, pense em doenças cardiorrespiratórias 

graves; se for localizada nas extremidades ou na região perioral, pense em 

hipotermia); 

O profissional deverá estar mais atento caso a icterícia tenha se iniciado 

nas primeiras 24 horas ou depois do 7º dia de vida, caso tenha duração maior 

do que uma semana no recém-nascido a termo, duração maior do que duas 

semanas no prematuro e se tonalidade for amarela com matiz intenso ou se a 

icterícia se espalha pelo corpo, atingindo pernas e braços. 



 

 

P
ág

in
a5

1
1

 

Pesquise a possível presença de assaduras, pústulas (impetigo) e bolhas 

palmo-plantares (sífilis). Esclareça a família quanto à benignidade do eritema 

tóxico 

Crânio Examine as Fontanelas: a fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, 

tem forma losangular, fecha do 9º ao 18º mês e não deve estar fechada no 

momento do nascimento. A fontanela posterior é triangular, mede cerca de 0,5cm 

e fecha-se até o segundo mês. Não devem estar túrgidas, abauladas ou 

deprimidas. Bossa serossanguinea e cefalematomas (mais delimitados do que 

bossa e que involuem mais lentamente) desaparecem espontaneamente. 

 

Olhos 

Reflexo fotomotor; projeta-se um feixe de luz em posição ligeiramente 

lateral a um olho. A pupila deve se contrair rapidamente. O teste deve ser 

repetido no outro olho, devendo ser comparado com o primeiro. Avalia 

basicamente a estrutura anátomo-funcional. 

Teste do reflexo vermelho ou Brucknertest (idem): deve ser realizado na 

penumbra (para a pupila ficar mais dilatada), com o oftalmoscópio colocado 

aproximadamente de 5 cm a 10 cm de distancia dos olhos da criança ( o 

importante é que o oftalmoscópio ilumine os dois olhos simultaneamente), para 

se observar o reflexo vermelho nos dois olhos. Se for notado um reflexo diferente 

entre os olhos ou presença de opacidade, a criança deverá ser avaliada pelo 

pediatra e após pelo oftalmologista com urgência, pois poderá ter problemas 

como: catarata congênita, retinoblastoma ou retinopatia da prematuridade. É 

importante lembrar que todos os prematuros com 32 semanas ou menos e/ou 

menores de 1500g devem ser avaliados com dilatação de pupila por 

oftalmologista na 6º semana de vida e acompanhados de acordo com o quadro 

clinico, pois o teste do reflexo vermelho detecta retinopatia da prematuridade 

apenas de grau 5, já com deslocamento de retina e prognóstico reservado. 

Conjuntivites: as pálpebras podem estar edemaciadas (pela reação ao 

nitrato de prata 1%) e a regressão é espontânea em 24h a 48h. A presença de 

secreção purulenta evidencia uma conjuntivite e, principalmente no RN, é 
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importante descartar a infecção por gonococo, clamídia e herpesvirus. A conduta 

correta é o pediatra solicitar a coleta da secreção e solicitar exame basteriológico 

e bacterioscópico. A coleta pode ser feita do fundo de saco, com espátula para 

swab, e encaminhada ao laboratório de microbiologia em meio de cultura. Após 

a coleta, o pediatra deve iniciar imediatamente tratamento com colírio 

(tobramicina ou ofloxacina) e, após o resultado, deve-se tratar o agravo de 

acordo com o agente etiológico. O grande risco é a conjuntivite por gonococo, 

pois a bactéria pode penetrar na córnea intacta e causar perfuração ocular em 

24h. 

Apalpe as clavículas, para avaliar se há fraturas que poderiam acarretar 

diminuição ou ausência de movimentos do braço. A fratura de clavícula é 

manejada simplesmente prendendo-se o braço ao tórax, para proporcionar 

conforto ao bebe; tem caráter benigno e ocorre formação de calo ósseo em 2 a 

3 semanas. 

Oriente a família para a involução espontânea de mamas, que podem 

estar ingurgitadas ou com presença de secreção leitosa (passagem de 

hormônios maternos). 

Observe possíveis sinais de sofrimento respiratório (tiragens, retração 

xifoidiana, batimentos de asas do nariz, gemidos, estridor). 

Conte a frequência cardíaca, que normalmente variaentre 120bpm e 160 

bpm. Observe a possível presença de cianose, abaulamento precordial, 

turgência jugular, ictus cordis e sopros cardíacos. 

 

Abdome 

Observe a respiração, que é basicamente abdominal e deve estar entre 

40mrm e 60mrm. indica hérnia diafragmática. 

Observe a forma do abdome: se ele estiver dilatado, o achado pode 

sugerir presença de liquido, distensão gasosa, visceromegalias, obstrução ou 

perfuração abdominal; se ele estiver escavado, isso pode indicar hérnia 

diafragmática. 
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Observe a presença de hérnias inguinal e umbilical. Os casos de hérnia 

inguinal tem indicação cirúrgica imediata, devido ao risco de encarceramento ou 

estrangulamento. Já nos casos de hérnia umbilical, aguarda-se sua regressão 

espontânea até 12 meses, dependendo do tamanho da hérnia. 

Observe também a presença de diástase dos retos abdominais e 

agenesia da musculatura abdominal. 

Apalpe a bolsa escrotal para identificar a presença dos testículos. Quando 

os testículos não forem palpáveis na bolsa escrotal na primeira consulta do 

recém-nascido, a mãe pode ser informada de que isso se trata de uma situação 

comum, especialmente em prematuros (9,2% a 30%). Isso porque, na maioria 

das vezes, os testículos "descem" até os 3 meses de vida, quando o caso deverá 

ser reavaliado. Se aos 6 meses os testículos não forem apalpados na bolsa 

escrotal, a criança deve ser encaminhada para melhor avalição e tratamento. 

O acúmulo de liquido peritoneal ao redor do testículo caracteriza 

hidrocele, que em geral tem regressão lenta, com resolução espontânea, até os 

2 anos de idade da criança. 

A fimose é fisiológica ao nascimento. Deve-se observar a localização do 

meato urinário para excluir a possibilidade de hipospádia ou epispádia. 

Na genitália feminina, os pequenos lábios e o clitóris estão mais 

proeminentes. Pode haver secreção esbranquiçada, às vezes hemorrágica, 

devido à passagem de hormônios maternos, que se resolve espontaneamente. 

Ânus e reto Verifique a permeabilidade anal, bem como a posição do 

orifício e a presença de fissuras. 

 

Sistema osteoarticular 

Examinar os membros superiores e inferiores, para avaliar sua resistência 

à extensão, a flexão dos membros, a possibilidade de flacidez excessiva e a 

suposta presença de paralisia. Identifique a provável presença de pé torto, que 

pode ser desde posicional (corrigido espontaneamente ou com imobilização) até 
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um pé torto congênito grave, associado inclusive a outras anormalidades 

congênitas. O exame da flexibilidade do pé ajuda na diferenciação, mas o ideal 

é encaminhar a criança para o pediatra e após ortopedista, para melhor 

avaliação e escolha do tratamento 

Verifique a presença de displasia evolutiva do quadril realizando os testes 

de Ortolani e de Barlow. 

 

Coluna vertebral: Examine toda a coluna, em especial a área lombo-

sacra, percorrendo a linha média. 

 

Avaliação Neurológica Observe reflexos arcaicos: sucção, preensão 

palmo-plantar e Moro, que são atividades próprias do recém-nascido a termo, 

sadio. Observe a postura de flexão generalizada e a lateralização da cabeça até 

o final do primeiro mês. Observe a presença de movimentos normais e 

espontâneos de flexão/extensão dos membros. 

O tônus normal é de semiflexão generalizada. 

 

Situação de Risco e vulnerabilidade à Saúde do RN:  

Criança reside em área de risco; 

Baixo peso ao nascer (< 2500g); 

Prematuridade (< 37 semanas gestacionais); 

Asfixia grave ou Apgar menor do que 7 no 5º minuto; 

Internações/intercorrências; 

Mãe com menos de 18 anos de idade; 

Mãe com baixa escolaridade (menos de 8 anos de estudo) 

História familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade. 
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Outras situações:  

Aleitamento materno ausente ou não exclusivo 

Gestação gemelar 

Malformação congênita 

Mais que 3 filhos morando juntos 

Ausência de pré-natal 

Problemas familiares e socioeconômicos 

Não realização de vacinas 

Identificação de atraso no desenvolvimento  

Suspeita ou evidência de violência. 

 

Situações familiares consideradas de vulnerabilidade:  

Gravidez de alto risco ou eventos traumáticos para a mãe durante a 

gestação 

Presença de rupturas e conflitos do casal quando da descoberta da 

gravidez 

Separação e lutos na família 

Mãe em sofrimento agudo ou diagnóstico de doença mental 

Parto difícil ou traumático 

Pais com dificuldades de assumir a parentalidade 

Famílias com problemas múltiplos (drogadição, alcoolismo, pobreza, 

condições crônicas). 
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SINAIS DE PERIGO PARA CRIANÇA COM MENOS DE 2 MESES E A 

NECESSIDADE DE PROCURAR ATENDIMENTO DE EMERGENCIA: 

 

Criança ao serviço de referência com urgência: 

Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar); 

Vômitos importantes (ela vomita TUDO o que ingere); 

Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem 

respirar); 

Frequência cardíaca abaixo de 100bpm; 

Letargia ou inconsciência; 

Respiração rápida (acima de 60mrm); 

Atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual); 

Febre (37,5ºC ou mais); 

Hipotermia (menos do que 35,5ºC); 

Tiragem subcostal; 

Batimentos de asas do nariz; 

Cianose generalizada ou palidez importante; 

Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida; 

Gemidos; 

Fontanela (moleira) abaulada; 

Secreção purulenta do ouvido; 

Umbigo hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) 

e/ou com secreção purulenta (indicando onfalite); 

Pústulas na pele (muitas e extensas); 
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Irritabilidade ou dor à manipulação; 

Para as crianças maiores de 2 meses, é importante observar se a criança 

não consegue beber ou mamar no peito, se vomita tudo o que ingere, se 

apresenta convulsões ou se está letárgica ou inconsciente. 

 

PROMOVA E APOIE O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E 

AUXILIE NA FORMAÇÃO OU FORTALECIMENTO DO VINCULO. 

 

A taxa de morbidade é menor em criança amamentadas somente com 

leite materno até o 6 mês. Os benefícios são inúmeros, por isso devemos 

estimular e orientar a livre demanda e a não suplementação desnecessária. 

Orientar que todas as unidades estão prontas para acolher os pais e o bebe no 

caso de duvidas ou problemas com a amamentação. 

Para que os pais conheçam as necessidades do bebe, é importante que 

tenha um bom vinculo e a amamentação é o momento ideal para o fortalecimento 

do vinculo. Os profissionais podem contribuir com o esclarecimento de dúvidas, 

facilitando o processo que muitas vezes é complicado. 

Orientar também sobre o desenvolvimento social do bebe explicando que 

o melhor momento para interagir é quando ele se encontra quieto, mas alerta, 

com os olhos bem abertos, como se estivesse prestando atenção. A interação 

com os pais é muito importante, bem como com familiares. Orientar que quando 

o recém-nascido a termo estão quietos-alerta, são capazes de: 

Ir ao encontro da mama da mãe por si próprios, logo após o nascimento, 

se colocados no tórax da mãe. Dessa maneira, eles decidem por si o momento 

da primeira mamada, que ocorre em média aos 40 minutos de vida; 

Reconhecer a face da mãe após quarto horas de vida. O bebe enxerga 

melhor a uma distância de 20 cm a 25 cm, a mesma distância que separa os 

olhos do bebe e o rosto da mãe durante as mamadas; 

Ter contato olho a olho; 
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Reconhecer e mostrar interesse por cores primárias (vermelho azul e 

amarelo); 

Seguir um objeto com os olhos e às vezes, virar a cabeça na sua direção; 

Distinguir tipos de sons (principalmente os agudos), com preferencia pela 

voz humana, em especial a da mãe; 

Determinar a direção do som; 

Reconhecer sabores, com preferencia por doces; 

Reconhecer e distinguir diferentes cheiros. Com um ou dois dias de vida, 

o bebe reconhece o cheiro da mãe; 

Imitar expressões faciais logo após o nascimento; 

Alcançar objetos. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE OS CUIDADOS COM O RECÉM-

NASCIDO: 

 

A lavagem das mãos por todas as pessoas que tem contato com o bebe 

deve ser orientada em todas as visitas da puericultura, com o objetivo de evitar 

a propagação de micro-organismos causadores de doenças respiratórias. 

Oriente a família de modo a não permitir que pessoas fumem dentro de 

casa ou que aqueles que acabaram de fumar peguem o bebe no colo. 

Oriente-os a respeito do banho e sobre os cuidados com o coto umbilical, 

que deve cair nas primeiras duas semanas. Para isso, o coto deve ser mantido 

limpo e seco. Oriente-os também sobre as troca de fraldas, a prevenção de 

assaduras, os hábitos de sono e os diferentes tipos de choro. Na troca de fraldas, 

a fim de evitar as assaduras, os cuidadores devem secar bem o bebe após o 

banho e não podem utilizar talcos. 
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Oriente-os a respeito da posição supina para dormir e sua relação de 

proteção contra a morte subida do lactente. Caso se pratique o coleito (quando 

o bebe é colocado para dormir na cama dos pais), alerte-os para os casos em 

que certos comportamentos dos pais (como o hábito de ingerir bebida alcoólica, 

o uso de drogas ilícitas ou cigarros, a utilização de medicação que age no 

sistema nervoso central ou quando os pais se encontram muito cansados) 

podem acarretar maior risco de morte súbita para o bebe, além de lesões não 

intencionais, ao cair da cama, ao ser prensado ou sufocado por um dos pais, 

principalmente quando se trata de crianças menores de 4 meses. Também por 

segurança, os pais devem ser instruídos a não dormir com o bebe em sofás ou 

poltronas. 

Existem também boas evidencias para o aconselhamento antecipado 

referente ao choro noturno e aos diferentes significados do choro: fome, 

desconforto, dor. Durante a avaliação de uma criança cujos pais queixam-se de 

choro excessivo, os seguintes aspectos devem ser avaliados: estado geral da 

criança, história pré natal e perinatal, momento de inicio e duração do choro, 

tensão no ambiente, hábitos de alimentação, diurese, evacuação, dieta da mãe 

(se estiver amamentando), refluxo gastroesofágico, história familiar de alergias, 

respostas dos pais referente ao choro e fatores que aliviam ou agravam o choro. 

Em relação ao uso de chupetas, atualmente, a introdução desse hábito 

tem sido desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente na 

duração do aleitamento materno, entre outros motivos, em especial pela saúde 

bucal. Embora não haja dúvidas de que o desmame precoce ocorra com mais 

frequência entre as crianças que usam chupeta, ainda não são totalmente 

conhecidos os mecanismos envolvidos nessa associação. 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES: 

  

Além de todas as orientações já feitas, deve-se cuidar da temperatura do 

banho e não se deve deixar a criança sozinha na banheira, mesmo que com 

pouca agua.  
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Oriente a família a manter as grades do berço em boa distância (não 

sendo superior a 6 cm). 

Oriente a família a utilizar cobertas leves e travesseiro firme para evitar a 

sufocação do bebe. Se estiver frio, é preferível agasalha-lo com maior 

quantidade de roupas do que cobri-lo com muitas cobertas.  

Oriente os cuidadores a não aquecer o leite materno, a fórmula infantil ou 

outros líquidos em forno de micro-ondas, devido ao risco de escaldamento. 

Líquidos aquecidos nesses aparelhos podem ficar mornos na porção mais 

externa do recipiente, enquanto que no seu interior, principalmente na parte 

superior, podem ser fervendo. 

O transporte do bebe em automóvel deve ser feito sempre no banco 

traseiro, em cadeirinha especial para lactente, com cinto de segurança e com a 

criança posicionada na cadeirinha apropriada de costas para o motorista.  

A criança não deve ser deixada perto de animais, mesmo os animais de 

casa, pois eles podem ter reações imprevisíveis. 

 

TESTE DO PEZINHO: 

 

Esse teste é feito logo após o nascimento do bebe, conforme preconizado 

pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (BRASIL, 2004). 

O teste deverá ser realizado entre o 3º e 7º dia de vida, quando já ocorreu 

ingesta adequada de proteínas e assim podendo analisar com mais segurança 

o metabolismo da fenilalanina, evitando resultado de falsos negativos. 

Se obtiver resultado alterado a equipe de saúde, deve contatar o serviço 

de referencia estadual de triagem neonatal, ocasião que nova coleta será 

provavelmente orientada, conforme cada situação.  
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Recomenda-se a leitura do Manual de Triagem Neonatal do Ministério da 

Saúde, especialmente para os profissionais que realizam a coleta, assim 

sanando dúvidas que possa existir. 

 

CALENDÁRIO VACINAL: 

 

Verificar se o bebe recebeu a 1º dose da vacina contra hepatite B. Realizar 

a BCG nas Unidades que tem sala de vacinas, nas outras Unidades encaminhar 

para a referencia. 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS: 

 

Conversar com o familiar sobre a periodicidade das consultas, ressaltando 

que devem acontecer a cada 30 dias para melhor acompanhamento do bebe, 

mas esclarecer que se acontecer qualquer alteração deve procurar a Unidade. 

 

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 1 ANO: 

 

15 DIAS 

Entre 1 e 2 meses: predomínio do tônus flexor, assimetria postural e 

preensão reflexa. Reflexos: • Apoio plantar, sucção e preensão palmar: 

desaparecem até o 6º mês. • Preensão dos artelhos: desaparece até o 11º mês. 

• Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No RN, 

desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do hálux. A 

partir desta idade, a extensão é patológica. • Reflexo de Moro: medido pelo 

procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus 

braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do 3º mês e não deve 
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existir a partir do 6º mês. • Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um 

lado, com consequente extensão do membro superior e inferior do lado facial e 

flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente e deve 

ser simétrica. Desaparece até o 3º mês. 

 

1 MÊS 

Entre 1 e 2 meses: percepção melhor de um rosto, medida com base na 

distância entre o bebê e o seio materno. 

 

2 MÊSES 

Entre 2 e 3 meses: sorriso social. Entre 2 e 4 meses: bebê fica de bruços, 

levanta a cabeça e os ombros. Em torno de 2 meses: inicia-se a ampliação do 

seu campo de visão (o bebê visualiza e segue objetos com o olhar). 

 

4 MESES 

Aos 4 meses: preensão voluntária das mãos. Entre 4 a 6 meses: o bebê 

vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. Aos 3 meses: o 

bebê adquire noção de profundidade. 

 

6 MESES 

Em torno dos 6 meses: inicia-se a noção de “permanência do objeto”.* A 

partir do 7º mês: o bebê senta-se sem apoio. Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-

se, engatinha. Entre 6 e 8 meses: o bebê apresenta reações a pessoas 

estranhas. 

 

9 MESES 
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Entre 9 meses e 1 ano: o bebê engatinha ou anda com apoio. Em torno 

do 10º mês: o bebê fica em pé sem apoio. 

 

12 MESES 

Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses: o bebê anda sozinho. Em torno de 1 ano: 

o bebê possui a acuidade visual de um adulto. 

II. Protocolo de Atendimento odontológico - Gestantes 

A odontologia preventiva vem se destacando na área da saúde, através 

de estudos científicos ficou comprovado que saúde bucal é muito importante e 

faz parte da saúde como um todo, pois dela depende a nutrição do organismo, 

sendo assim devemos cuidar em todas as fases da vida. A falta ou a 

precariedade desse cuidado pode causar doenças bucais, que, por sua vez, 

podem levar a enfermidades (ou agravá-las), principalmente doenças 

cardiovasculares, diabetes e infecções, por isso devemos cuidar das gestantes. 

A boca é composta de dente, gengiva, língua, bochecha, lábio e outras 

estruturas que exercem funções importantes para que a pessoa possa mastigar, 

engolir, falar e sorrir. Para que isso aconteça essas estruturas precisam estar 

funcionando corretamente, assim proporcionaram bem estar e saúde. 

Com a odontologia integrada a uma equipe multiprofissional podemos 

olhar para essa gestante além da sua cavidade bucal. A saúde bucal, com seu 

conceito de harmonia, normalidade ou higidez da boca, só tem significância 

quando está voltada para a saúde geral do individuo. Pensando nisso devemos 

associar ao pré-natal, pois nesse momento o atendimento é focado na totalidade 

psicobiofísica do ser humano. 

OBJETIVO 

Prevenção, tratamento e disseminação de conhecimento da importância 

da saúde bucal, objetivando a promoção da saúde através das gestantes e as 

mães de recém-nascidos,já que essas passam a ser as principais responsáveis 

pela orientação e desenvolvimento dos hábitos em seus filhos. Além de 
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desmistificar crenças e preocupações sobre a gravidez e o tratamento dentário, 

conscientizando sobre os principais problemas bucais. 

EXECUTANTES 

Dentista e Enfermeiro(a) 

INDICAÇÕES 

Gestantes e Puérperas 

PAPEL DO DENTISTA 

 Orientar quanto à importância da Saúde Bucal 

 Elaborar e orientar a participação dos grupos de gestantes e casais 

grávidos. 

 Avaliação Bucal 

 Tratamentos curativos e preventivos 

 

 PAPEL DO ENFERMEIRO(A) 

 Orientar quanto à importância da Saúde Bucal 

 Elaborar e orientar a participação dos grupos de gestantes e casais 

grávidos. 

Marcar avaliação bucal trimestral, juntamente com o pré-natal obstétrico. 

 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 

DENTISTA/ENFERMEIRO(A) 

 1º Trimestre :  CARATER COLETIVO – Grupo de gestantes 

(Dentista/Enfermeiro) 

 

    CARATER INDIVIDUAL– Cadeira do dentista (Dentista) 

 

COLETIVO: 
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 Alteração fisiológica (comuns no período gestacional) 

 Hábitos alimentares saudáveis (evitar formação de cárie) 

 Higiene Bucal (orientação) 

 

 

INDIVIDUAL: 

 Avaliação bucal (detecção de cáries e doenças gengivais) 

 Tratamento preventivo (profilaxia profissional) 

Tratamento curativo (remoção de focos infecciosos e agendamento dos 

tratamentos necessários) 

 

 2º Trimestre: CARATER INDIVIDUAL: 

 Exame clinico regular (detecção de alterações) 

 Tratamento preventivo (profilaxia profissional) 

Tratamento curativo (remoção de focos infecciosos e agendamento dos 

tratamentos necessários) 

 

 3º Trimestre: COLETIVO: 

 Reforçar higiene bucal (Mãe e bebe) 

 Benefícios da amamentação 

 Desenvolvimento muscular, ósseo e fala do bebe. 

 Hábitos orais deletérios 

 

 INDIVIDUAL: 

 Exame clinico regular (detecção de alterações) 

 Tratamento preventivo (profilaxia profissional) 

Tratamento curativo (remoção de focos infecciosos e agendamento dos 

tratamentos necessários) 
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Os tratamentos serão realizados preferencialmente no 2º trimestre 

ou após avaliação odontológica e comprovada a urgência serão realizados 

em qualquer período. 

 

III. Protocolo de Prevenção ao Câncer de colo de útero – Atenção 

Básica 

No Brasil, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, 

é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Com exceção do 

câncer de pele, esse tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e 

cura quando diagnosticado precocemente. Atingir alta cobertura no rastreamento 

da população definida como alvo é o componente mais importante para que se 

obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer de colo 

do útero. Estima-se que 12% a 20% das brasileiras entre 25 e 64 anos nunca 

realizaram o exame citopatológico, que é a principal estratégia de rastreamento 

do câncer de colo do útero e de suas lesões precursoras. 

 Entre as razões que levam a uma baixa cobertura no rastreamento do 

câncer de colo do útero encontra-se a dificuldade de acesso e acolhimento 
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enfrentado pelas mulheres, seja pela rigidez na agenda das equipes, que nem 

sempre está aberta à disponibilidade da mulher, ou ainda por não acolher 

singularidades. Mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais, transexuais, 

negras, indígenas, ciganas, mulheres do campo, floresta e águas, em situação 

de rua, profissionais do sexo e mulheres privadas de liberdade, todos estes 

segmentos populacionais específicos demandam adequações para acessar o 

serviço, já que barreiras arquitetônicas, culturais, ambientais ou atitudinais 

(resistência, discriminação ou despreparo dos profissionais) podem afastá-las do 

serviço. Um público que exige atenção das equipes de saúde é a mulher com 

identidade lésbica. Esse grupo de mulheres pode ser vulnerável ao câncer do 

colo uterino pela crença errônea delas e dos (as) profissionais de saúde na 

impossibilidade de infecção pelo HPV na prática sexual entre mulheres. Assim, 

a coleta do exame de prevenção do câncer do colo uterino pode 

equivocadamente deixar de ser ofertado a elas, com perda da janela de 

oportunidade para o diagnóstico precoce.  

O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as 

mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros 

exames anuais forem normais. Os exames devem seguir até os 64 anos de 

idade.  

A Atenção Básica, em especial a Estratégia Saúde da Família (ESF), tem 

importante papel na ampliação do rastreamento e monitoramento da população 

adscrita, realizando busca ativa dessas mulheres, de modo a impactar 

positivamente na redução da morbimortalidade por essa doença. É atribuição da 

Atenção Básica prestar cuidado integral e conduzir ações de promoção à saúde, 

rastreamento e detecção precoce, bem como acompanhar o seguimento 

terapêutico das mulheres nos demais níveis de atenção, quando diante de 

resultado de citopatológico de colo do útero alterado. 

OBJETIVO 

1. Nortear os profissionais de Enfermagem conhecer as indicações de 

acordo com faixa etária e condições clínicas qualificando o cuidado e evitar o 

rastreamento em mulheres fora do preconizado e da periodicidade 

recomendada, evitando intervenções desnecessárias.  
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2. Tornar efetiva a realização do exame citopatológicopara 

rastreamento, monitoramento e detecção precoce do câncer de colo uterinosob-

coresponsabilidade da enfermagem na Rede Básica de Saúde no Município de 

Santa Isabel/SP.  

3. Nortear os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em 

suas atividades diárias na APS, fazendo com que tenham segurança e domínio 

técnico para que possam realizar a atendimento a partir de 25 anos em todas as 

mulheres que iniciaram atividade sexual, com capacitação para tal. 

4. Promover educação permanente para os profissionais de saúde; 

 

Proporcionar ao usuário, um tratamento adequado, garantindo a eficácia 

no processo. 

 

EXECUTANTES 

 Profissionais das equipes de enfermagem que atuam na Atenção 

Primária à Saúde e Estratégia Saúde da Família (APS/ESF). 

 

PÚBLICO ALVO 

 Profissionais das equipes de enfermagem que atuam na Atenção 

Primária à Saúdee Estratégia Saúde da Família (APS/ESF). 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Unidades básicas de saúde do Município de Santa Isabela/SP 

 

PROCESSOS 

O que Realizar: Acolhimento com escuta qualificada. 
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Como Realizar: Identificação dos motivos de contato - Direcionamento 

para o atendimento necessário (qualquer contato da mulher com o sistema de 

saúde é momento oportuno de identificação daquelas não rastreadas e proceder 

a coleta da colpocitologia).  

Quem realiza:Equipe multiprofissional. 

O que Realizar:Avaliação global. 

Como Realizar:Entrevista: 

• Idade (ver população-alvo, conforme descrita no plano de cuidados). 

• Verificar a realização prévia de exame citopatológico (data do último 

exame e ocorrência de exames citopatológicos anormais).  

• Questionar sobre a realização de exames intravaginais, utilização de 

lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais, história de relações 

sexuais com preservativo nas 48 horas anteriores ao exame citopatológico 

(fatores que podem ocasionar prejuízo à leitura da amostra coletada). A 

presença de espermatozoides na amostra não prejudica sua qualidade, 

entretanto outros fatores podem prejudicar o diagnóstico. É importante aproveitar 

a presença da mulher na UBS e realizar o exame preventivo compartilhando com 

ela os riscos de diagnóstico alterado além de garantir registros em prontuário 

com a informação do tempo da prática sexual.  

 

PROCESSOS 

• Antecedentes pessoais obstétricos cirurgias pélvicas e antecedentes 

patológicos, em especial as IST e, entre elas, a infecção pelo HPV.  

• Data da última menstruação.  

• Presença de queixas relacionadas a corrimentos vaginais. Embora a 

avaliação de corrimentos vaginais não demande a coleta de colpocitológico, a 

queixa deve ser avaliada no momento do exame e tratada quando necessário, 

não descartando a oportunidade de realizar a coleta do material se o motivo de 

contato da mulher se deu pelo corrimento. No entanto, em alguns casos, como 
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na suspeita de tricomoníase, recomenda-se tratar a mulher e reagendar a coleta 

do material cervical em 3 meses, pelo risco de prejuízo da amostra. 

• Dispareunia e sangramentos vaginais pós-coito ou anormais 

Exame físico específico: 

• Inspeção dos órgãos genitais externos (atentando à integridade do 

clitóris, do meato uretral, dos grandes e pequenos lábios vaginais, presença de 

lesões anogenitais;  

• Ao exame especular, observar aspecto do colo, presença de secreção 

anormal ou 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 

EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO 

• Antes de realizar o exame especular, orientar a usuária sobre o 

procedimento, buscando esclarecer suas dúvidas e reduzir a ansiedade e medo.  

• Preencher a requisição de exame citopatológico do colo do útero (ficha).  

• Realização de coleta de material citológico seguindo as normas técnicas 

de coleta, conforme padronizado pelo Inca e disposto no Caderno de Atenção 

Básica nº 13.  

• Idealmente, a coleta da amostra deve ser pelo menos cinco dias após o 

término da menstruação. No entanto, caso seja esta a única oportunidade e a 

mulher esteja menstruada, podem-se adicionar gotas de ácido acético a 2% à 

solução fixadora, buscando melhorar a qualidade da amostra.  

• Na identificação de quaisquer anormalidades durante o procedimento de 

coleta de material para exame citopatológico do colo uterino, é imprescindível a 

avaliação do(a) enfermeiro(a) e/ou médico(a). 

• Informar sobre a possibilidade de discreto sangramento após a coleta, 

com cessação espontânea.  

• Orientação sobre a importância de buscar o resultado do exame.  

• Agendamento do retorno para o resultado. 
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Na presença de secreção vaginal anormal, friabilidade do colo, efetuar 

coleta para análise laboratorial e tratar de acordo com abordagem sindrômica 

(ver capítulo de Atenção aos Problemas/Queixas mais Comuns em Saúde das 

Mulheres). Seguir a rotina de rastreamento citológico, independentemente desta 

abordagem.  

• Prescrição de tratamento para outras doenças detectadas, como IST, 

caso presentes, na oportunidade de rastreamento.  

• Na presença de lesões suspeitas (vegetantes ou ulceradas no colo do 

útero) e em mulheres com queixa de sangramento vaginal fora do período 

menstrual e/ou desencadeada pela relação sexual, deve-se encaminhar para 

avaliação especializada, visto que podem ser manifestações de doença 

invasora. A citologia, nesses casos, devido à necrose tecidual, pode não 

identificar a presença de células neoplásicas.  

Quem realiza:Técnicos em enfermagem*/ enfermeiro (a) /médico (a)  

*A coleta de citopatológico para rastreio poderá ser realizada por técnicos 

em enfermagem devidamente treinados, em localidades onde seja necessário, 

visando ampliar o acesso da população-alvo ao exame. 

Consulta de retorno 

 • Interpretação do resultado do exame citopatológico e conduta 

• Orientação sobre periodicidade de realização do exame citopatológico: 

os dois primeiros exames devem ser feitos com intervalo de um ano e, se os 

resultados forem normais, o exame deve ser feito a cada três anos.  

• O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que 

já tiveram atividade sexual.  

• Os exames devem seguir até os 64 anos de idade e, naquelas sem 

história prévia de lesões préneoplásicas, devem ser interrompidos quando, após 

esta idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos 

consecutivos nos últimos cinco anos.  
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• As mulheres com história de lesões pré-neoplásicas retornam ao rastreio 

trienal ao apresentarem dois exames de controle citológicos semestrais normais 

após tratamento das lesões precursoras na unidade de referência.  

• Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca realizaram o 

exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três 

anos. Se ambos os exames forem negativos, elas podem ser dispensadas de 

exames adicionais.  

• Comunicação da alteração detectada no exame para a mulher e 

realização de apoio emocional e esclarecimento de suas dúvidas. Abordar, a 

depender do resultado, sobre a necessidade de acompanhamento por meio de 

exame citopatológico, colposcopia ou outros procedimentos. É comum a 

remissão espontânea de lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau, 

identificada na colpocitologia de controle. 

• Garantia da continuidade do cuidado em momento oportuno e 

encaminhamento para serviços de referência em diagnóstico e/ou tratamento do 

câncer de colo do útero, conforme necessidade. 

Encaminhamentos para serviços de referência 

• Realizar encaminhamento dos casos que necessitam de avaliação nos 

serviços de referência de acordo com os critérios estabelecidos pela gestão 

municipal, estadual e/ ou federal.  

• Seguir as recomendações dispostas nos quadros 4 e 5.  

• Encaminhar para a ginecologia/colposcopia:  

 Lesão suspeita ao exame especular;  

 Resultado de um colpocitológico com: ASC-H; LIE ou SIL de alto 

grau ou carcinoma in situ;  

 Resultado de dois colpocitológicos consecutivos com: ASC-US; LIE 

ou SIL de baixo grau. 

Encaminhar para a oncoginecologia 

Resultado de biópsia de colo com:  
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 Neoplasia invasora (carcinoma epidermóide/adenocarcinoma);  

 Carcinomamicroinvasor; displasia cervical grave, LIE alto grau (NIC 

2/3).  

 Resultado de colpocitologia com: células malignas ou carcinoma 

invasor; AGC (células glandulares atípicas de significado indeterminado). 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 

Acompanhamento de usuárias pós-exame 

• Manter o acompanhamento da mulher com resultado citopatológico 

alterado na Atenção Básica, quando contrarreferenciado pelo serviço de 

referência após diagnóstico ou tratamento. 

• Contato contínuo com mulheres com resultado alterado, para estimular 

a adesão ao tratamento e detectar as faltosas. 

Quem realiza:Equipe Multiprofissional. 

Estímulo às ações de prevenção primária  

• Oferta de vacinação contra HPV para a população feminina entre 9 e 13 

anos, sendo o esquema vacinal de duas doses (0 e 6 meses) e um reforço após 

cinco anos da segunda dose. Não há evidências suficientes da prevenção 

primária do câncer propriamente dito, mas sim das lesões precursoras (que 

podem ou não evoluir para câncer, a depender de diversos fatores), conforme 

disponível no Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS.  

• Orientações sobre o uso de preservativo.  

• Combate ao tabagismo (o tabagismo é fortemente associado ao 

desenvolvimento do câncer cervical e ao retorno de lesão pré-maligna em 

mulheres tratadas). 

 

Quem realiza: Equipe Multiprofissional. 

Ações de vigilância em saúde 
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 • Realização de busca ativa de mulheres dentro da população-alvo e com 

exame em atraso.  

• Seguimento de casos alterados.  

• Orientação individual e coletiva de mulheres sobre o objetivo do exame 

e sua importância. 

• Orientação individual e coletiva de mulheres sobre aos fatores de risco 

para o câncer de colo do útero: tabagismo, idade, infeção por HPV.  

• Orientação individual e coletiva sobre sexo seguro e prevenção do 

câncer de colo do útero. 

• Orientação individual e coletiva quanto à periodicidade, recomendações 

do exame e cuidados a serem tomados antes da coleta, evitando a realização 

de exames intravaginais, utilização de lubrificantes, espermicidas ou 

medicamentos vaginais, ou manutenção de relações sexuais com preservativos 

nas 48 horas anteriores ao exame citopatológico. 

 

Recomendações da coleta do exame citopatológico do colo do útero 

diante de situações especiais: 

 

SEM HISTÓRIA DE ATIVIDADE SEXUAL 

O que fazer: Não há indicação para rastreamento do câncer de colo do 

útero e seus precursores nesse grupo de mulheres. 

 

GESTANTES:  

O que fazer: 

• Seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as 

demais mulheres.  

• Há recomendações conflitantes quanto à coleta de material endocervical 

em grávidas. Apesar de não haver evidências de que a coleta de espécime 
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endocervical aumente o risco sobre a gestação quando utilizada uma técnica 

adequada, outras fontes recomendam evitá-la devido ao risco em potencial.  

• Recomenda-se análise caso a caso, pesando riscos e benefícios da 

ação. Gestantes aderentes ao programa de rastreamento com últimos exames 

normais podem ser acompanhadas de forma segura sem a coleta endocervical 

durante a gravidez. Por outro lado, para mulheres com vínculo frágil ao serviço 

e/ou não aderentes ao programa de rastreamento, o momento da gestação se 

mostra como valiosa oportunidade para a coleta do exame, devendo, portanto, 

ser completa. 

 

HISTERECTOMIZADAS 

• Em caso de histerectomia subtotal (com permanência do colo do útero), 

deve seguir rotina de rastreamento.  

• Em caso de histerectomia total: não se faz mais rastreamento, pois a 

possibilidade de encontrar lesão é desprezível. Exceção: se a histerectomia foi 

realizada como tratamento de câncer de colo do útero ou lesão precursora (ou 

foram diagnosticados na peça cirúrgica), seguir o protocolo de controle de acordo 

com o caso (lesão precursora – controles cito/colposcópicos semestrais até dois 

exames consecutivos normais; câncer invasor – controle por cinco anos 

(trimestral nos primeiros dois anos e semestral nos três anos seguintes); se 

controle normal, citologia de rastreio anual.  

• Na requisição do exame, informar sempre a lesão tratada (indicação da 

histerectomia). 

 

IMUNOSSUPRIMIDAS 

É parte deste grupo: mulheres infectadas pelo vírus HIV, 

imunossuprimidas por transplante de órgãos sólidos, em tratamentos de câncer 

e em uso crônico de corticosteroides.  
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• O exame citopatológico deve ser realizado após o início da atividade 

sexual, com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter 

seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão.  

• Em mulheres HIV positivas com CD4 abaixo de 200 células/mm³, deve 

ter priorizada a correção dos níveis de CD4 e, enquanto isso, deve ter o 

rastreamento citológico a cada seis meses. Considerando a maior frequência de 

lesões multicêntricas, é recomendado cuidadoso exame da vulva (incluindo 

região perianal) e da vagina. 

 

Recomendações diante dos problemas mais frequentes encontrados 

durante a coleta do exame citopatológico do colo do útero: 

 

Ressecamento vaginal ou colpite atrófica 

O que fazer: A atrofia genital pode levar a resultados falso-positivos, 

devendo o exame na mulher menopáusica estar bem indicado para evitar 

ansiedade e intervenções desnecessárias.  

• Estes achados são comuns no período do climatério, só demandando 

tratamento se houver queixas como secura vaginal ou dispareunia, dificuldades 

na coleta do exame ou prejuízo da amostra pela atrofia. 

• O tratamento da colpite atrófica pode ser realizado pela administração 

vaginal de creme de estriol 0,1%, por um a três meses. Deve ser utilizado, de 

preferência à noite, durante 21 dias, com pausa de sete dias, ou ainda duas 

vezes por semana (sempre nos mesmos dias). O creme dever ser suspenso 48 

horas antes da coleta. 

• Por ser mínima a absorção sistêmica do estrogênio tópico, este não está 

contraindicado nas mulheres com história de câncer de mama. No entanto, nas 

mulheres que fazem uso dos inibidores da aromatase (como os utilizados no 

tratamento do câncer de mama), a terapia com estrogênios está contraindicada. 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 
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Vaginismo 

O que fazer: 

A etiologia do vaginismo não está bem esclarecida, embora comumente 

esteja associada a fatores psicossociais, afetivos, que podem ser decorrentes 

de questões culturais, religiosas ou mesmo secundários a vivências sexuais 

traumáticas. Entre as causas físicas, podem estar: anormalidades do hímen, 

anormalidades congênitas, atrofia vaginal, endometriose, infecções, lesões na 

vagina, tumores, doenças sexualmente transmissíveis, congestão pélvica.  

• Caracteriza-se pela contração involuntária dos músculos próximos à 

vagina antes da penetração. Pode impedir a realização do exame, pela limitação 

à introdução do espéculo. Caso isso aconteça, recomenda-se evitar o exame 

naquele momento para não provocar desconforto ou mesmo lesões à mulher. 

Deve-se apoiá-la, buscar tranquilizá-la e tentar reagendar a avaliação. Deve-se, 

ainda, investigar a etiologia. 

 • Considerar encaminhamento ao ginecologista caso seja identificada 

causa orgânica que necessite de tratamento na atenção especializada ou apoio 

psicológico especializado, quando necessário. 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 

O que fazer: 

No período de atividade menstrual, fase reprodutiva da mulher, 

geralmente, a JEC situa-se no nível do orifício externo ou para fora deste, 

caracterizando ectopia ou eversão. Logo, a ectopia é uma situação fisiológica, 

não demandando intervenções. 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 

O que fazer: 

É decorrente da obstrução dos ductos excretores das glândulas 

endocervicais subjacentes, sem significado patológico, não demandando 

intervenções. 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 
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O que fazer: 

São projeções da mucosa do canal do colo uterino, podendo levar a 

sangramento vaginal fora do período menstrual e principalmente após relação 

sexual. Quando localizados externamente, são facilmente visualizados no 

momento da realização do exame preventivo.  

• São benignos na maioria dos casos. Não causam dor pélvica, 

dispareunia ou distúrbios menstruais significativos.  

• Encaminhar ao ginecologista para retirada em presença de queixa de 

sangramento desencadeado pela relação sexual, corrimento vaginal aumentado; 

sangramento discreto entre as menstruações. 

 

Quem realiza: Enfermeiro (a) /médico (a). 

ADEQUABILIDADE DA AMOSTRA 
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Recomendação diante de resultados de exames citopatológicos 

normais 
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Recomendação inicial diante de resultados de exames 

citopatológicos anormais 
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IV. Protocolo de Atendimento à pessoa com Feridas 

A evolução dos conceitos no tratamento de feridas só foi possível graças 

à maior compreensão e, mesmo, valorização dos aspectos anatômicos e 

fisiológicos da pele e, principalmente, do processo de cicatrização. (SANTOS, 

2000)  

A pele é a principal barreira de proteção do organismo e tem como 

funções básicas impedir a perda excessiva de líquidos, proteger da ação de 

agentes externos, (inclusive microbianos), manter a temperatura corpórea, 

sintetizar vitamina D com a exposição aos raios solares, agir como órgão do 

sentido e participar da termorregulação. (BAJAY, JORGE, DANTAS, 2003) 

Uma ferida é representada pela interrupção da continuidade de um tecido 

corpóreo em maior ou em menor extensão, causada por qualquer tipo de trauma 

físico, químico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica, que aciona 

as frentes de defesa orgânica para o contra-ataque.  

As feridas podem ser classificadas de acordo com o tempo de reparação 

tissular em agudas e crônicas. As feridas agudas são originadas de cirurgias ou 

traumas e a reparação ocorre em tempo adequado, sem complicações. As 

feridas crônicas são aquelas que não são reparadas em tempo esperado e 

apresentam complicações. (BLANES, 2004)  

A terapia tópica envolve, além da limpeza e desbridamento, a oclusão com 

os chamados curativos e/ou coberturas. (SANTOS, 2000) 

A escolha do tipo de cobertura a ser utilizada está diretamente relacionada 

com sua função, que pode ser: proteção e absorção de umidade, absorção de 

exsudato e odores, desbridamento (limpeza), prevenção da contaminação 

exógena, compressão para minimizar acúmulo de fluidos, bem como a 

imobilização ou proteção contra traumas mecânicos. (BAJAY, JORGE, 

DANTAS, 2003) 

O cuidado à ferida é uma área de atuação que está intimamente ligada à 

prática da enfermagem e costuma ser a profissão de referencia nesses casos. 
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OBJETIVO 

Identificar e classificar as lesões implementando ações preventivas e 

curativas 

Avaliar, tratar e evoluir as feridas instaladas 

Auxiliar na indicação de produtos padronizados de acordo com o tipo da 

ferida 

Uso racional dos insumos 

 

EXECUTANTES: Enfermeiro(a) 

 

INDICAÇÕES:  Pessoa com feridas 

 

ANATOMIA DA PELE 

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 15% do seu 

peso. Pode ser classificada quanto às camadas da pele e quanto às funções. 

 

CAMADAS 

Epiderme (externa) Camada mais externa de células epiteliais 

estratificadas. Sua espessura varia de 0,1mm nas pálpebras até 1 mm nas 

palmas das mãos e planta dos pés. É composta predominantemente de 

queratinócitos. 

 

Derme (intermediária) Constitui a maior porção da pele, localiza-se logo 

abaixo da epiderme, propicia força e estrutura. Tem duas camadas: papilar e 

reticular. É formada por células fibroblásticas, nervos, glândula sudoríparas e 

sebáceas, raízes, pelos, vasos sanguíneos e linfáticos. 
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Hipoderme (interna) Também denominado de tecido celular subcutâneo, 

é composta principalmente de tecido adiposo. 

 

FUNÇÕES 

Proteção: Proporcionar barreira efetiva contra perda hídrica e fatores 

externos ambientais. É a base para a organização e regeneração tecidual, 

permeabilidade seletiva, barreira física, junção entre epitélio e camadas 

adjacentes. 

Sensação: As funções receptoras da pele, devido as terminações 

nervosas, são: sentir temperatura, dor, toque suave e pressão. 

Equilíbrio Hídrico: Absorver água, impedindo a perda excessiva de água 

e eletrólitos a partir da porção interna do corpo, retendo a umidade nos tecidos 

subcutâneos. 

Regulação da temperatura: Reduzir a perda de calor do corpo através 

da contração dos vasos sanguíneos 

Produção da temperatura: A pele exposta a luz ultravioleta tem a 

capacidade de transformar substâncias necessárias para sintetizar a vitamina D. 

FISIOLOGIA DA CICATRIZAÇÃO 

As feridas podem ser classificadas quanto ao processo de cicatrização e 

quanto as formas de cicatrização e quanto ao conteúdo microbiano. 

 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. 

Agudas: Ferida que persiste até 14 dias depois de intervenção cirúrgica 

ou trauma (lacerações, lesões por esmagamento e queimaduras) 

Crônicas: Ferida que continua a necessitar de tratamento depois de seis 

semanas do seu aparecimento. São exemplos: úlceras de perna (arteriais, 
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venosas, flebites, celulites, neoplásicas, neuropáticas), úlceras de pressão, 

feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, feridas neoplásicas. 

 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AS FORMAS DE CICATRIZAÇÃO 

Cicatrização por 1ª. intenção primária: Caracteriza-se pelo reparo 

cirúrgico primário, que se dá através da aproximação das margens fechamento 

(suturas, fitas, grampos) de uma ferida não infectada, sem que evolua com 

complicações. A completa cicatrização se dá de 8 a 10 dias. 

Cicatrização por 2ª. Intenção: Ocorre em lesões que permaneceram 

abertas, de forma intencional ou não, evoluíram com tecido de granulação e 

cicatrizaram por contração tecidual e crescimento secundário de tecido de 

epitalização.  Também se evidencia em feridas que o fechamento primário 

deixou de ocorrer devido a processos infecciosos e traumas extensos, que 

impossibilitaram a aproximação das bordas da ferida 

A cicatrização por 3ª. Intenção: Ocorre quando as feridas não são 

suturadas primariamente ou quando ocorrem complicações do tipo deiscência 

da sutura, em que a ferida é deixada a aberta para permitir a drenagem, seja 

para descompressão ou para controle de contaminação. Quando as condições 

da ferida melhoram, o paciente é submetido a uma nova cirurgia para 

fechamento 

 

QUANTO AO CONTEÚDO MICROBIANO 

Limpas Ferida em condições assépticas, sem contaminação. Realizada 

em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, são resultantes de uma 

cirurgia eletiva, não traumática, não infectada. 

Limpas contaminadas: Ferida com tempo inferior a 6 horas entre o 

trauma e o atendimento, sem contaminação significativa 

Contaminadas: Ferida com tempo superior a 6 horas entre o trauma e o 

atendimento, sem sinais de nfecção. 
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Infectadas: Feridas com presença de agente infeccioso no local, com 

evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo conter 

pus. 

 

FASE DE CICATRIZAÇÃO 

INFLAMATÓRIA: Inicia-se após o trauma resultando em reparo e 

substituição de células mortas e danificadas por células saudáveis. 

MANIFESTAÇÃO/SINAIS E DURAÇÃO: Sinais clássicos da inflamação, 

como edema, hiperemia, calor moderado e queixa de dor.  Duração: 4 a 5 dias. 

PROLIFERATIVA OU DE RECONSTRUÇÃO: Processo de produção do 

colágeno, angiogênese, formação do tecido de granulação, contração da ferida 

e reepitelização. 

 

MANIFESTAÇÃO/SINAIS E DURAÇÃO: Sinais clássicos da inflamação, 

como edema, hiperemia, calor moderado e queixa de dor.  Duração: 4 a 5 dias. 

 

PROLIFERATIVA OU DE RECONSTRUÇÃO: Processo de produção do 

colágeno, angiogênese, formação do tecido de granulação, contração da ferida 

e reepitelização. 

MANIFESTAÇÃO/SINAIS E DURAÇÃO: Halo palpável entre 5º e 9º dias 

após a lesão. A duração desta fase é em média, de 12 a 14 dias. 

EPITELIZAÇÃO  Fase em que as células epiteliais recobrem a ferida. 

MANIFESTAÇÃO/SINAIS E DURAÇÃO: Presença de tecido de 

granulação. Tem duração variável.  Pode iniciar no 2º dia nas feridas por primeira 

intenção ou somente após o preenchimento da cavidade nas feridas que 

cicatrizam por segunda intenção. 

REMODELAÇÃO OU MATURAÇÃO: Fase final do processo de 
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cicatrização, onde ocorre a reorganização do colágeno. 

MANIFESTAÇÃO/SINAIS E DURAÇÃO: Esse processo pode iniciar por 

volta da terceira semana após o trauma e se prorrogar por vários meses, 

podendo até mesmo demandar mais de um ano. 

 

AVALIAÇÃO DA PESSOA COM FERIDA/LESÃO 

 As pessoas serão acompanhadas por toda equipe de saúde, levando em 

consideração suas particularidades e as atribuições de cada profissional. A 

primeira avaliação e condutas iniciais serão realizadas pelo Enfermeiro. A partir 

disso, a equipe realizará o cuidado compartilhado.  

1ª Consulta de Enfemagem: Exame físico, avaliar ferida(s), achados 

laboratoriais relacionadas à doença de base e à ferida, Solicitar hemograma, 

glicemia de jejum, Hemoglobina glicada - HbA1C e albumina sérica quando 

houver indicação e desde que não haja resultados com período inferior a seis 

meses, solicitar Swab-cultura e antibiograma do exsudato, em caso de sinais 

clínicos de infecção, definir o tipo de curativo e prescrevê-lo, executar o curativo, 

realizar, se necessário, o desbridamento mecânico/instrumental, determinar o 

período de troca do curativo,  fazer recomendações à pessoa (dieta, higiene, 

vestuário, repouso, hidratação oral e tópica, troca de curativo, cuidado com a 

cobertura secundária, fazer encaminhamento para o médico da Unidade, se 

necessário e agendar retorno. 

Consultas Subsequentes: Avaliar aspecto do curativo anterior, avaliar o 

aspecto da ferida, mensurar a ferida a cada 15 dias, registrar a evolução, repetir 

exames laboratoriais quando necessário (exame inicial alterado, dificuldade na 

cicatrização da lesão), trocar curativo juntamente à equipe de 

Enfermagem,programar os retornos, realizar as avaliações de retorno após cura, 

anotando na evolução os aspectos tópicos da área de epitelização e 

considerações gerais. 

Obs. Nutrientes que interferem diretamente no processo de 

cicatrização das feridas: Vitamina A, Vitaminas do complexo B, Vitamina C, 
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Vitamina E, Oligoelementos (zinco, ferro, cobre e manganês), Água e 

Proteínas. 

 

 TRATAMENTO DE FERIDAS/LESÕES 

Limpeza da ferida: A técnica de limpeza ideal para a ferida é aquela que 

respeita o tecido de granulação, preserva o potencial de recuperação, minimiza 

o risco de trauma e/ou infecção. Deve ser realizada com soro fisiológico a 0,9%, 

utilizando seringa de 20 ml e agulha 40X12 ou 30X8 mm, ou irrigação com soro 

fisiológico 0,9%, em frascos de 125 ou 250 ml perfurando o dispositivo auto 

vedante com a agulha de 40x12 ou 30X81. A irrigação em jatos é utilizada 

somente para tecidos de granulação. O soro fisiológico deve ser morno, em torno 

de 37º. Limpar a ferida com soro frio provoca um atraso na cicatrização. 

Recomenda-se técnica estéril em UBS e limpa domiciliar. 

Desbridamento/: Entende-se por desbridamento o processo de remoção 

do tecido morto, inviável/desvitalizado, infectado, hiperqueratose, corpos 

estranhos, microorganismosou qualquer outra carga biológica presente na ferida 

e/ou área perilesional. A presença de tecido desvitalizado / necrosado no leito 

da ferida constitui uma barreira mecânica ao processo de cicatrização, pois 

favorece o crescimento bacteriano, aumentando o risco de infecção e mascara 

as reais dimensões da ferida e sua consequente avaliação. 

O desbridamento das feridas é de competência do enfermeiro, antes 

de realizá-lo deve-se avaliar quando desbridar e quando não desbridar: 

QUANDO DESBRIDAR: Condições clínicas / Doença de base / Perfusão 

Sanguínea / Condição Mental / emocional / Necrose (Tipo, Quantidade, 

Aderência). 

QUANDO NÃO DESBRIDAR: Doente em fase terminal / Escara estável 

em calcâneo / Escara seca em membros isquêmicos/Terapias anticoagulantes e 

distúrbios hemorrágicos. 

TIPO AUTOLÍTICO: Trata-se de um método seletivo e atraumático, 

porém pode ser mais prolongado. 
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INDICAÇÃO: feridas com tecido necrótico.  

Contraindicações: úlceras isquêmicas e fúngicas. 

PROCEDIMENTO:  

1 -  Limpeza do leito da ferida com soro fisiológico 0,9% morno, em jato.  

2 - Para melhorar a ação é útil a realização de “cortes” paralelos com 

bisturi no tecido necrosado duro e seco  

3 - Secar a pele íntegra da periferia, aplicar a cobertura que garanta um 

ambiente propício   

* A aplicação de hidrogéis (constituídos em 70% a 90% por água) 

intensifica o processo fisiológico do desbridamento. 

ENZIMÁTICO OU MICO: Aplicação local de enzimas, que removem o 

tecido desvitalizado através da degradação do colágeno. 

INDICAÇÕES: feridas com tecido necrótico, independente da sua 

característica.  

CONTRAINDICAÇÕES: úlceras isquêmicas, fúngicas e neoplásicas; 

pacientes com distúrbios de coagulação. 

PROCEDIMENTO: 1 - Limpeza do leito da ferida com soro fisiológico 

0,9% morno, em jato.  

2 - Secar pele íntegra da periferia, aplicar fina camada do produto indicado 

sobre o leito da lesão. Os mais utilizados são: colagenase (pode danificar o 

tecido viável) e papaína (não danifica o tecido viável). A pele perilesional deve 

ser protegida com produto barreira dado o risco de maceração.  

3 -  Ocluir a lesão.   

INSTRUMENTAL: Técnica estéril.  Mais rápido e barato. Emprega-se 

tesouras, lâminas de bisturi e outros instrumentais.   

INDICAÇÕES: úlcera estágio III.  
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CONTRAINDICAÇÕES: pacientes com coagulopatias, uso de 

anticoagulantes, agitação, feridas isquêmicas ou quando não se pode identificar 

claramente a interface entre o tecido viável e o inviável. Úlceras fúngicas e 

neoplásicas, com exposição de tendão. 

PROCEDIMENTO Limpeza do leito da ferida com soro fisiológico 0,9% 

morno, em jato. Para o desbridamento instrumental, pode-se utilizar as seguintes 

técnicas:   

* Slice - remoção da necrose é feita com auxílio de tesoura ou bisturi. 

Pinçar o tecido necrótico na borda, com a pinça de dissecção; dissecar o tecido 

necrótico em finas lâminas, em um único sentido, utilizando a lâmina de bisturi;  

*Square – com a lamina de bisturi realizar pequenos quadradinhos (de 2 

mm a 0,5 cm) no tecido necrótico que posteriormente podem ser delicadamente 

removidos da ferida um a um, sem risco de comprometimento tecidual mais 

profundo.  Esta técnica também pode ser utilizada para facilitar a penetração de 

substâncias desbridantes no tecido necrótico. 

* Cover - a necrose é removida em forma de tampa, as bordas do tecido 

necrótico são deslocadas, assim, é possível visualizar e retirar o tecido 

comprometido do íntegro.  O enfermeiro devidamente habilitado poderá realizar 

o desbridamento instrumental, conforme protocolo instituído.  

* Interromper o procedimento antes do aparecimento do tecido viável, em 

caso de sangramento, queixa de dor, cansaço (do cliente/paciente ou do 

profissional), tempo prolongado e insegurança do profissional. 

MECÂNICO: Remoção do tecido morto usando força física: fricção, 

hidroterapia, irrigação, entre outros. Pode prejudicar o tecido de granulação. 

INDICAÇÃO: lesões agudas com sujidade;  

CONTRA INDICAÇÃO: lesão crônica 

PROCEDIMENTO: Fricção:  

1 - Limpeza do leito da ferida com soro fisiológico 0,9% morno, em jato; 
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2 - Esfregar a gaze ou esponja embebida com solução salina no leito da 

lesão em um único sentido; 

3 - Arrancar, num movimento único, a gaze do leito da lesão após 24h da 

aplicação desta embebida em soro fisiológico 0,9%.. 

CIRURGICO: Consiste na ressecção da necrose e parte do tecido viável, 

tornando a ferida crônica em aguda. 

INDICAÇÃO/CONTRA INDICAÇÃO Método rápido para a retirada de 

tecido desvitalizado, no entanto tem custo elevado, risco anestésico, 

sangramentos e infecção. 

PROCEDIMENTO: Procedimento médico. 

 

COBERTURAS, SOLUÇÕES E CREMES 

A seleção correta da cobertura da ferida contribui para o processo de 

cicatrização, reduz a dor, promove conforto ao paciente e recuperação do tecido 

lesado. Hoje temos ao nosso dispor uma variedade enorme de produtos para 

tratamento e prevenção de feridas cujos efeitos terapêuticos se baseiam em 

princípios favorecedores da cicatrização com menos efeitos secundários e maior 

qualidade. 

CONTROLE DA DOR E USO DE ANALGÊSICO 

O controle da dor deve ser prioritário na abordagem da pessoa portadora 

de ferida. O controle da dor passa por intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas. As estratégias não farmacológicas incluem a distração, técnicas 

de relaxamento e o envolvimento informado e esclarecido do doente 

 

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: 

 

DOR LEVE  
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Dipirona 500 mg: 1 cp 30 minutos antes do 

curativo. 6/6 horas, se necessário. 

Paracetamol 500 mg: 1 cp 30 minutos antes do 

curativo. 6/6 horas, se necessário. 

Ibuprofeno 300 mg: 1 cp de 8/8 horas, se não 

tiver controle da dor com analgesia anterior.  

Ibuprofeno 600mg:1cp de 8/8 horas, se não tiver 

controle da dor com analgesia anterior. 

 

OBSERVAÇÃO: Enfermeiro deverá optar por um dos fármacos. Caso 

avaliar que necessita de associação, realizar consulta compartilhada com o 

médico. Para dores leves decorrentes de feridas agudas, o enfermeiro poderá 

prescrever para no máximo 7 dias. Para dores leves decorrentes de feridas 

crônicas, o enfermeiro poderá prescrever para no máximo 14 dias e agendar 

consulta médica compartilhada subsequente para reavaliação.   

Orientar paciente a retornar se ocorrer alguma reação adversa ou caso a 

analgesia não esteja sendo suficiente.  Ao longo de todo este processo os 

profissionais de saúde devem estar sempre atentos a possíveis efeitos adversos. 

 

LESÃO POR PRESSÃO/CLASSIFICAÇÃO 

ESTÁGIO 1 Pele integra - Eritema não branqueável ao toque digital. Em 

pele de pigmentação escura, a sua cor pode ser diferente a área circundante. 

Pode ser mais dolorido, intumescimento/amolecimento, quente/ frio que o tecido 

adjacente. 

ESTÁGIO 2 Perda da pele em sua espessura parcial - leito de coloração 

rosa ou vermelha, sem tecido desvitalizado. Úmido. Pode apresentar-se em 

bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida.  A equimose é um 

indicador de suspeita de lesão nos tecidos profundos 

ESTÁGIO 3 Perda da pele em sua espessura total – tecido adiposo 

visível, granulação, epíbole (lesão com bordas enroladas). Pode haver tecido 
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desvitalizado, descolamento, túneis.  

ESTÁGIO 4 Perda da pele em sua espessura total e perda tissular – leito 

com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, 

cartilagem ou osso, tornando possível a osteomielite.  Tecido desvitalizado 

(úmido) ou necrose (seco), epíbole, deslocamentos e túneis podem estar 

presentes.  

NÃO CLASSIFICÁVEL OU NÃO ESTADIÁVEL Perda da espessura total 

da pele e a perda tissular não é visível - dano não pode ser confirmado porque 

está encoberta por tecido desvitalizado (amarelo, acastanhado, cinzento, verde 

ou castanho) ou necrótico (amarelo escuro, castanho ou preto) no leito da ferida. 

Ao ser removido estágio 3 ou 4. Escara estável (isto é, seca, aderente, sem 

eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no calcâneo não deve ser 

removida.  

 

LESÃO POR PRESSÃO TISSULAR PROFUNDA Pele integra ou não, 

com área de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não 

embranquece ou separação epidérmica de leito escurecido ou bolha com 

exsudato sanguinolento. A descoloração pode apresentar-se diferente em 

pessoas com pele de tonalidade mais escura.  

LESÃO POR PRESSÃO RELACIONADA A DISPOSITIVO MÉDICO 

Lesão com padrão ou forma do dispositivo. 

LESÃO POR PRESSÃO EM MEMBRANAS E MUCOSAS  Lesão em 

membranas mucosas com histórico de uso de dispositivos médicos no local do 

dano.   

PÉ DIABÉTICO 

ASPECTO ESPECÍFICO E CLASSIFICAÇÃO 

Pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia, em Neuropático, 

Vascular (também chamado isquêmico) ou misto (neurovascular ou 

neuroisquêmico) 
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SINAIS E SINTOMAS  DO PÉ NEUROPÁTICO 

TEMPERATURA DO PÉ: Quente ou morno 

COLORAÇÃO DO PÉ Coloração normal 

ASPECTO DA PELE DO PÉ Pele seca e fissurada 

DEFORMIDADE DO PÉ Dedo em garra, dedo em martelo, pé de Charcot 

ou outr 

DOR E SENSIBILIDADE Sensibilidade pode estar diminuída, abolida ou 

alterada (parestesia). Sensação dolorosa do tipo queimação, formigamento ou 

“picada”, começando nos dedos e ascendendo proximalmente (padrão em bota 

ou em luva), com piora no período noturno e aliviados ao movimento. 

PULSOS PEDIAIS: Pulsos amplos e simétricos. 

CALOSIDADE Presente, especialmente na planta dos pés. 

EDEMA: Presente 

LOCALIZAÇÃO MAIS COMUM DA ÚLCERA (SE HOUVER): 1º e 5º 

metacarpos e calcâneo (posterior); redondas, com anel 

querotásicoperiulcerativo; não dolorosas. 

 

SINAIS E SINTOMAS PÉ ISQUÊMICO 

TEMPERATURA DO PÉ: Frio 

COLORAÇÃO DO PÉ: Pálido com elevação ou cianótico com declive 

ASPECTO DA PELE DO PÉ: Pele fina e brilhante 

DEFORMIDADE DO PÉ: Deformidade ausente 

DOR E SENSIBILIDADE: Sensação dolorosa do tipo câimbra ou peso ao 

caminhar, que é aliviada ao repouso 

PULSOS PEDIAIS: Pulsos diminuídos ou ausentes. 
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CALOSIDADE: Ausente 

EDEMA: Ausente 

LOCALIZAÇÃO MAIS COMUM DA ÚLCERA (SE HOUVER: Latero-

digital; sem anel querotásico; dolorosas. 

 

ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES (VENOSA E 

ARTERIAL)/CARACTERISTICAS 

VENOSA : Representam o mais avançado estágio da Insuficiência 

Venosa Crônica, sendo causadas essencialmente por Hipertensão Venosa. São 

caracterizadas pela destruição das camadas da pel2. Causam dor, distúrbios do 

sono, mobilidade restrita, dependência e isolamento social, afetando de modo 

expressivo a produtividade e a qualidade de vida das pessoas acometida. 

SINAIS E SINTOMAS: Bordas irregulares; presença de exsudato 

amarelo; lipodermatoesclerose; únicas ou múltiplas de tamanho variado; 

progressão lenta com início súbito; localizadas próximas ao maléolo, podendo 

estar cicatrizada ou ativa. Outros sinais e sintomas associados à insuficiência 

venosa podem ser: fadiga, dor e/ou desconforto nas pernas; sensação de peso 

nas pernas; cãibras nas pernas; telangiectasia; veias tortuosas dilatadas; e, pele 

ressecada e escamosa. 

ARTERIAL: A Úlcera Arterial em MMII tem como fator etiológico a Doença 

Arterial Periférica (DAP) que se desenvolve devido à oclusão arterial nos 

membros inferiores. Prevalência acima de 60 anos e em mulheres. 

SINTOMAS: Ferida circular profunda bem demarcada e solapada; 

ausência de tecido de granulação viável; pálida; necrótica, localiza-se nos 

artelhos, calcâneos, espaços interdigitais e proeminências ósseas dos pés. 

Sinais e sintomas adicionais que podem conduzir a um diagnóstico de DAP na 

presença dos fatores de risco são: cãibras na panturrilha ou no pé ao caminhar, 

as quais são aliviadas quando em repouso; dor aumentada ao elevar o membro 

comprometido, e em repouso a noite, aliviada ao coloca-lo pendente (pé 

pendurado); dor na coxa ou nádegas ao andar, a qual é aliviada quando em 
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repouso; disfunção erétil; dor mais intensa em uma perna; pulso reduzido ou 

ausente; tempo de enchimento capilar reduzido; e, claudicação intermitente. 

 

DERMATITE ASSOCIADA À INCONTINÊNCIA – DAÍ 

A Dermatite Associada a Incontinência (DAI) é uma inflamação da pele na 

região perineal, perigenital, perianal e adjacên as, provenientes do contato com 

urina ou fezes. São caracterizadas por erupções cutâneas da epiderme e 

aparência macerada da pele. 

CUIDADOS A PARTIR DAS CONDIÇÕES DA PELE Limpar diariamente 

a pele perineal após cada episódio principal de incontinência empregando água 

e sabonete neutro, evitar esfregar a pele, utilizar uma toalha macia ou 

compressa, aplicar o Creme Barreira Durável e sem ardor (óxido de zinco), tratar 

a candidíase cutânea se necessário 

OXIDO DE ZINCO Nas trocas de fralda 

NITRATO DE MICONAZOL OU CLOTRIMAZOL CREME 2 x ao dia por 

7-14 dias ou até melhora das lesões (quando apresentar infecção fúngica 

associada) 

 

QUEIMADURAS 

São feridas traumáticas normalmente causadas por agentes térmicos, 

químicos, elétricos ou radioativos, que podem destruir parcialmente ou 

totalmente a pele e seus anexos. 

GRAU DE PROFUNDIDADE 

 PRIMEIRO GRAU: Envolvem apenas a epiderme (espessura superficial). 

Apresentam dor, eritema e rubor.  São secas, não formam flictena (bolhas) e 

descamam dentro de 5 a 6 dias. São autorregeneráveis. Típicas de queimadura 

solar. 

SEGUNDO GRAU SUPERFICIAL Envolvem a epiderme e a derme 
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superior (espessura parcial). Apresentam dor, eritema e formam flictenas 

(bolhas). A base da bolha é rósea, úmida e dolorosa. São autorregeneráveis, 

com perda de características e com processo mais prolongado. Geralmente 

existe epitelização sem sequelas. Restauração das lesões entre 7 e 21 dias. 

Típica lesão por escaldadura. 

SEGUNDO GRAU PROFUNDA Envolvem a epiderme e a derme 

profunda (espessura parcial). Apresentam dor e formam flictenas (bolhas). A 

base da bolha é branca, seca e indolor. A epitelização depende de diversos 

fatores. Há possibilidade de sequelas.  As vezes há necessidade de enxertia. 

Típica lesão por escaldadura 

TERCEIRO GRAU Envolvem a epiderme, derme e lesões nos apêndices 

(espessura total). Não apresentam dor, nem flictenas. A pele geralmente é 

esbranquiçada, castanha ou escura dependendo do agente causal. A 

cicatrização depende de diversos fatores. Difícil reepitelização. Podem 

necessitar de enxertia. Sequelas frequentes e prováveis. Típicas de lesão por 

fogo ou contato. 

QUARTO GRAU Envolvem o tecido subcutâneo subjacente, tendões ou 

ossos. Típicas de lesão elétrica de alta voltagem. 

 

TRATAMENTO 

O tratamento de queimaduras está relacionado aos aspectos sistêmicos 

e locais. Para o tratamento local deve-se realizar a limpeza e cobertura da lesão 

a fim de auxiliar a prevenção de infecções e restabelecer a integridade do tecido.  

Consiste em: 

Limpar a lesão, remover tecido desvitalizado, se necessário, em 

queimaduras de primeiro grau, prescrever AGE, aplicar produtos/coberturas que 

apoiem o processo cicatricial, consoante a fase em que a ferida se encontra. Na 

presença de flictema, limpeza delicada com SF 0,9% em jato, aspirar flictena na 

base, com seringa de insulina e agulha 25x8mm e preservar a pele queimada. 

OU Desbridar flictenas retirar tecido desvitalizado com auxílio de tesoura ou 
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pinças estéreis, utilizar sulfadiazina 1% pomada e cobrir comcurativo não 

aderente, trocara cada 24 horas. 

Não há tempo máximo para aguardar até a realização da 

drenagem/desbridamento. 

 

 

 

 

 

 

Coberturas, soluções e cremes mais comuns 

 

MATERIAL DESCRIÇÃO AÇÃO 
INDICAÇÃO E 

CONTRAINDICAÇÃO 
APLICAÇÃO E TROCA 

 
 
 
ALGINATO DE  CALCIO 

Fibras de ácido 
algínico. Contém 
também íons de 
cálcio e sódio. 

Apresenta-se em 
forma de placa ou 
cordão estéreis. 

Promove a 
hemostasia; 

absorve 
exsudato, forma 

um gel que 
mantém a 
umidade, 

promove a 
granulação, 

auxilia o 
desbridamentoa

utolítico. 

Indicações: feridas 
com ou sem infecção, 
com exsudação de 
moderado a intenso, 
com ou sem tecido 
necrótico e com ou 
sem sangramento.  
 
Contraindicações: 
feridas superficiais e 
feridas com pouca 
drenagem de 
exsudato.   

Pode ser recortado, mas deve utilizar tesoura 
estéril, manusear com luvas ou pinças estéreis. 
O alginato de cálcio placa de absorção 
horizontal, deve ser recortado do tamanho certo 
da ferida, evitando a maceração da pele ao 
redor. Em caso de alginato de absorção vertical, 
recortar de 1 a 2 cm além da borda da ferida. 
Deve estar associado à cobertura secundária. 
Em feridas cavitárias utilizar a forma fita 
preenchendo o espaço parcialmente. - Troca: a 
frequência de trocas é de acordo com a 
quantidade de exsudato presente na ferida 
podendo ser de até 7 dias. A cobertura 
secundária deverá ser trocada quando houver 
saturação. 

 
 
 
AGEs 

Podem conter 1 ou 2 
AGEs, acrescidos de 

vitaminas E, A, 
lecitina de soja e 
triglicerides de 
cadeia média. 

 
Aumenta 

hidratação da 
pele e a 

microcirculação 
sanguínea. 

Indicações: 

Prevenção de úlceras 
de pressão; 
hidratação da pele 
íntegra; processo de 
granulação da ferida.  
 
Contraindicações: 
Feridas muito 
exsudativas; feridas 
infectadas ou com 
necrose. 

 
Umedecer as gazes de contato o suficiente 
para manter o leito da ferida úmida até a 
próxima troca, ocluir com gazes estéreis e 
secas. 
 
Troca: deverão ser feitas conforme a saturação 
das gazes e a umidade da ferida ou no máximo 
a cada 24 horas. 

 
COLAGE-NASE 

 Destrói fibrina, 
colágeno e 

elastina, 
separando o 

tecido necrótico 
do tecido viável. 

Indicações:desbrida

mento enzimático de 
feridas com tecido 
necrosado.  
 
Contraindicações: 
Feridas infectadas. 

Umedecer as gazes de contato o suficiente 
para manter o leito da ferida úmida até a 
próxima troca, ocluir com gazes estéreis e 
secas. Proteger a pele perilesional devido risco 
de provocar sensibilidade.  
 
Troca: deverão ser feitas conforme a saturação 
das gazes e a umidade da ferida ou no máximo 
a cada 24 horas. 

 
CURATIVO 
ABSORVENTE DE 
BAIXA ADERENCIA 

Camada absorvente 
de não tecido, 

contendo algodão e 
fibras de poliéster 

Absorção de 
exsudato e 

secreções da 
lesão mantendo 

meio úmido 

Indicações: Proteção 
de lesões de pele, 
limpas ou 
contaminadas, com 
níveis de exsudato 

Promover limpeza da ferida com SF 0,9% em 
jato e secar a pele ao redor da ferida. Aplicar 
diretamente na lesão com a película 
microperfurada voltada para a superfície da 
mesma. Fixar com um curativo secundário. Não 



 

 

P
ág

in
a5

5
8

 

apropriado à 
cicatrização, 

além de evitar 
contatos com a 

ferida 

e/ou secreção 
moderados ou 
elevados. Para trocas 
frequentes 
 
Contraindicações: 
alergia aos 
componentes da 
fórmula 

usar junto de soluções como hipoclorito ou 
peróxido de hidrogênio.  
 
Troca: igual curativo com gaze convencional. 
Caso haja muita secreção e/ou exsudato, 
realizar trocas mais frequentes. Remover 
cuidadosamente o curativo secundário e só 
então remover a placa. 

 
 
 
 
FILME TRANS-ARENTE 
 
 

Filme de poliuretano 
transparente, fino, 
recoberta com um 

adesivo 
hipoalergênico que 

adere à pele de 
modo suave e 

impermeável a água. 

 
 
 
 

Favorece a 
cicatrização, 
proporciona o 
meio úmido. 

 
 
Indicação: Proteção 
de proeminências 
ósseas, coberturas 
secundárias de 
curativo oclusivo.   
 
Contraindicações: 
Aplicação direta em 
ferida aberta, feridas 
muito exsudativas. 
Periferia friável.   

 
 
 
 
Promover limpeza da ferida com SF 0,9% em 
jato e secar a pele ao redor da ferida. Aplicar 
diretamente na pele para proteção de 
proeminência óssea.   
 
Troca: a cada 72 horas. Em proeminência 
óssea, de 5 a 7 dias. 

 
GAZE NÃO ADERENTE 

 
Tecido 100% 

viscose. 

Protege a ferida; 
preserva o 
tecido de 

granulação; 
Evita a 

aderência ao 
leito da ferida. 

Indicações: 
necessidade de evitar 
aderência ao curativo. 
 
Contraindicações:Fe
ridas com secreção 
purulenta e com muito 
exsudato; feridas 
fechadas. 

 
 
Troca: a cada troca de curativo. 

 
 
 
 
 
HIDROCO-LÓIDE 
 
 
 

Disponível em forma 
de placa, granulo, 
pasta e fibra, com 

tamanhos variados. 
Possui 

permeabilidade 
seletiva, permite a 
difusão gasosa e 

evaporação de água. 

 
 

Estimula a 
granulação e a 
angiogênese, 

absorve o 
excesso de 
exsudato, 
mantém a 

umidade e a 
temperatura em 
torno de 37°C 

 
Indicações: feridas 
com baixa a 
moderada exsudação, 
com ou sem tecido 
necrótico, 
queimaduras 
Superficiais. Ulcera de 
pressão grau 1 e 2, 
feridas abertas não 
infectadas, 
queimadeiras de 1º e 
2º grau  
 
Contraindicações: 
feridas infectadas e 
com grande 
quantidade de 
exsudato. 

 
Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida, 
deixando uma margem de 1 a 2 cm para 
perfeita aderência à pele íntegra. Pode ser 
recortada, não precisa de tesoura estéril, pois, 
as bordas da placa não entram em contato com 
o leito da ferida.   
 
Troca: quando ocorrer extravasamento do gel 
ou descolamento das margens da placa, não 
ultrapassando 7 dias. Para retirar a placa, 
segurar com uma mão as bordas do curativo e 
com a outra puxar para longe do 
centrodescolando em partes. 
 
Não exige cobertura secundária. 

 
 
 
 
HIDROGEL 

Gel hidratante, 
transparente, viscoso 
e incolor composto 
por água (77,7%), 

carboxime-
tilcelulose(2,3%) e 

propilenoglicol(20%). 
Está disponível na 

forma de gel e 
folhas. 

Mantém a 
umidade e 
auxilia o 

desbridamentoa
utolítico. Não 

adere ao leito da 
ferida. 

Indicações: fornecer 
umidade ao leito da 
ferida, remoção de 
crostas e tecidos 
desvitalizados.  
 
Contraindicações: 
pele integra, ferida 
operatória fechada, 
feridas 
excessivamente 
exsudativas. 

 
 
Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida e 
deve ser usado sempre associado a coberturas 
oclusivas ou gaze.   
 
Troca: são de acordo com a saturação da 
cobertura associada, ou até 72 horas quando 
associado com gaze. 

 
 
 
 
 
PAPAÍNA 

 
 

Complexo de 
enzimas proteolíticas 
retirado do látex do 

mamão papaia. 

Provoca 
dissociação das 

moléculas de 
proteínas 

promovendo o 
desbridamento 
químico. Tem 

ação bactericida 
e bacteriostática 

e favorece o 
processo de 
cicatrização. 

Indicação: feridas 
com tecido de 
granulação limpas ou 
infectadas. Papaína 
5% é indicada para 
feridas que 
apresentem esfacelos.  
Papaína 10% para 
feridas que 
apresentam tecido 
necrótico.  
 
Contraindicações: 
pele integra, ferida 
operatória fechada, 
presença de tecido de 
granulação, presença 
de metais. 

 
 
 
Umedecer as gazes de contato o suficiente 
para manter o leito da ferida úmida até a 
próxima troca, ocluir com gazes estéreis e 
secas.   
 
Troca: deverão ser feitas conforme a saturação 
das gazes e a umidade da ferida ou no máximo 
a cada 24 horas. 

 
 
SORO FISIOLÓ-GICO 

 
 

Cloreto de sódio a 
0,9%. 

Mantém a 
umidade da 

ferida, 
favorecendo o 

desbridamentoa
utolítico e a 

 
Indicação: 
manutenção da 
umidade da ferida.  
 
Contra-indicações: 

 
Umedecer as gazes de contato o suficiente 
para manter o leito da ferida úmida até a 
próxima troca, ocluir com gazes estéreis e 
secas.  Troca: deverão ser feitas conforme a 
saturação das gazes e a umidade da ferida ou  
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formação de 
tecido de 

granulação. 
Amoleceos 

tecidos 
desvitalizados. 

não há. no máximo a cada 24 horas. 

 
 
 
SULFADIA-ZINA DE 
PRATA 1% 
 
 

 
 
 
Creme de 
sulfadiazina de prata 

 
 
 
 
Bactericida 

Indicação: tratamento 
de queimaduras  
 
Contra-
indicações:Hipersen-
sibilidade aos 
componentes, 
disfunção renal ou 
hepática, leucopenia 
transitória, gestantes, 
crianças menores de 2 
meses de idade e RN 
prematuro 

Umedecer as gazes de contato o suficiente para 
manter o leito da ferida úmida até a próxima 
troca, ocluir com gazes estéreis e secas.  Manter 
o produto em temperatura ambiente entre 15-
30ºC ou conforme orientação descrita na bula  
 
Troca: a cada 24 horas e se gazes saturadas 

 

 

V. Protocolos para Centro de Especialidades 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) define a atenção à saúde como 

tudo o que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações e 

os serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças. N 

O cuidado com a saúde está ordenado em níveis de atenção, quais sejam: 

a atenção básica, a atenção secundária e a atenção terciária 

O acesso da população a esta rede de serviços regionalizada e 

hierarquizada deve se dar no nível primário de atenção, que precisa estar 

qualificado para atender e resolver os principais problemas que demandam 

serviços de saúde. Os que não forem resolvidos neste nível deverão ser 

referenciados para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares. 

O Protocolo de Atendimento Multidisciplinar Especializados dos serviços 

em saúde ofertados pelo Centro de Especialidade é um instrumento 

administrativo de caráter normativo e flexível, que contém diretrizes básicas para 

o funcionamento do serviço multidisciplinar em saúde de média complexidade 

no município. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2019), menciona que a Atenção 

Especializada é perpetrada por meio de um conjunto de ações, práticas, 

conhecimentos e serviços de saúde executados em ambiente ambulatorial, que 

abrangem o emprego de equipamentos médico-hospitalares e profissionais de 
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saúde especializados para a realização do cuidado em média e alta 

complexidade. 

Algumas diretrizes deverão ser implantadas para conseguir atender a 

população de forma organizada e com qualidade seguindo diretrizes da 

Secretaria de Saúde municipal. 

 Horário de atendimento; 

 O atendimento por agendamento; referenciado das Unidades de 

Saúde, integrantes da Atenção Básica; 

 O paciente deverá ser morador do município e estar de posse dos 

documentos de identificação, de residência, se criança, apresentar certidão de 

nascimento ou outro documento de identificação (RG ou CPF); se gestante 

apresentar cartão de gestante; encaminhamento por escrito do profissional de 

nível superior integrante da rede pública municipal; solicitação de retorno por 

escrito do profissional integrante do Centro de Especialidades; autorização de 

consulta e resultados de exames se estiver.  

 Será mantida prioridade a pacientes (criança, gestante, idosos, 

portadores de necessidades especiais e pacientes com algum transtorno 

mental). 

 

A Santa Casa de São Bernardo do Campo seguira os protocolos clínicos 

existentes no Centro de Especialidades bem como nas demais Unidades da 

Atenção especialidade do município de Santa Isabel, poderão ser analisados 

bem como atualizados em consonância com o perfil assistencial da unidade. 

 

8.3.3. Busca Ativa 

 

A equipe gestora das Unidades realizarão a busca ativa dos usuários 

faltosos a fim de realizar maior cobertura de atendimento na Atenção Básica, 

pois quanto maior for o acesso e a oferta de atendimento à saúde, maior será o 

indicador referente ao acompanhamento. 

 

 

ESTRATÉGIA PARA USUÁRIOS FALTOSOS   
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OBJETIVO Diminuir os índices de absenteísmo, esclarecer os 
motivos e fortalecer o vínculo com os mesmos  . 

 

EXECUTANTES Enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes 
comunitários, recepcionistas   

 
PROCESSOS: 

Os altos índices de absenteísmo  e a ausência de aviso prévio por parte dos pacientes impacta 
diretamente na qualidade de trabalho da equipe, estendendo ainda mais o tempo entre a 
marcação e a consulta e prejudicando outros usuários que poderiam ser atendidos no lugar 
do faltoso.  
Objetivos específicos 1) Fortalecer o vínculo do posto de saúde com a comunidade 2) 
Assegurar o acesso de todos os usuários da área à equipe de saúde 3) Esclarecer os motivos 
do absenteísmo através de ações e análises dos índices 4) Quinzenalmente realizar ações 
educativas dentro da unidade, propondo mudanças comportamentais para otimizar a 
demanda 4) Um protocolo de agendamento para evitar absenteísmo.  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 
UNIDADE DE SAÚDE: 

PROTOCOLO DE AGENDAMENTO PARA CONSULTA 
TELFONE DA UNIDADE: 
NOME DO PACIENTE 
ENDEREÇO:  
TELEFONE PARA ONTATO: 
DATA AGENDADA: 
HORÁRIO: 
 
MÉDICO:  
ESPECIALIDADE: 
 

ORIENTAÇÕES MPORTANTES 
1) Caso não possa comparecer a consulta, por favor avisar por telefone ou 

presencialmente com até 48h de antecedência. Outros pacientes podem se beneficiar 
com o horário agendado. 

2) Chegar com até 30 minutos  de antecedência no dia da consulta 
3) Trazer cartão de vacina/cartão Hiperdia 
4) Trazer identidade/comprovante de residência 
5) Trazer cartão do SUS/exames se tiver 

 
Profissional :    
 
 

 ELABORADO POR IMPLANTAÇÃO REVISÃO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX22  

 

 

9. QUALIDADE SUBJETIVA 
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As dimensões gerais da qualidade que devem ser avaliadas são: respeito 

aos direitos das pessoas, confidencialidade das informações, privacidade no 

atendimento, direito à informação, conforto, dignidade e cortesia, priorização ao 

usuário, percepção da qualidade da assistência pelos usuários, acolhimento, 

Avaliação da Qualidade da Assistência na Atenção básica, Avaliação das 

Condições Oferecidas, Satisfação dos Usuários e Motivação dos Profissionais. 

Na manutenção da qualidade serão cumpridos os procedimentos 

operacionais; verificado se os resultados satisfazem às metas e quanto tomado 

ações corretivas nos atuando de imediato no problema. A fim de minimizar os 

problemas, serão tomadas ações preventivas com o propósito de prevenir a 

repetição da situação, identificando e lidando com a causa. 

Na prestação dos serviços, apresentamos indicativas de melhoria da 

eficiência  com desempenho, qualidade e produtividade. 

 

9.1. Informação aos Usuários  

 

Com relação a informação do paciente, as Unidades fornecerão 

informativos sobre as campanhas de prevenção. Cada Unidade manterá folders 

informativos nas recepções, salas de espera, a fim de orientar e informar o 

usuário das campanhas que estão sendo realizadas. Poderá ainda afixar faixas 

nas Unidades em campanhas que tenham maior necessidade de divulgação. 

Em relação às escalas dos profissionais, ficará afixada em local visível em 

cada Unidade para que o paciente possa identificar o profissional que o atenderá.  

Estas informações estarão disponíveis diariamente durante o horário de 

funcionamento das Unidades. No caso das faixas, ficarão disponíveis enquanto 

durarem as campanhas. 
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9.2. Pesquisa de Satisfação 

 

A Pesquisa de Satisfação dos Usuários é um instrumento que será 

adotado pela Entidade com o principal intuito de conhecer o grau de satisfação 

dos pacientes que se utilizaram de serviços de saúde nas Unidades aferindo se 

foi obtido o resultado esperado com  atendimento humanizado. 

 

Trata-se de estratégia para avaliar a dimensão subjetiva dos serviços 

prestados, isto é, a percepção do usuário sobre as unidades de saúde e os 

procedimentos ali realizados.  

Ao identificar as opiniões dos pacientes, suas percepções relativas às 

condições gerais da unidade (acomodações), às atitudes dos profissionais, ao 

tempo de espera para realização do procedimento, será possível que os 

Gestores da Entidade tomem ações corretivas com o intuito de melhorar a 

qualidade nos atendimentos ao munícipes usuários dos serviços de saúde das 

Unidades e estabelecer um canal direto de comunicação entre os usuários e as 

equipes. Será possível obter informações úteis para conhecimento da qualidade 

dos serviços de saúde e auxilio no aperfeiçoamento da gestão na capacidade de 

tomada de decisões dos gerentes e gestores e, assim, melhorar as 

características do atendimento prestado ao parceiro público de saúde aos 

cidadãos.  

É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um 

espaço para solicitar informações sobre as ações e os serviços de saúde ou 

registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e 

resolutiva à sua manifestação, visando à melhoria do atendimento prestado. 
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A atenção ao Usuário é um conjunto de ações que se inicia na recepção, 

continuando com o serviço assistencial necessário ao usuário até a finalização 

do seu processo naquela Unidade. Todo este atendimento deverá ser procedido 

de acordo política nacional de humanização do SUS. 

Para colocar em prática a gestão da qualidade, utilizamos uma ferramenta 

que auxilia nesse processo, a pesquisa de satisfação do usuário, seja ele 

paciente ou funcionário das unidades. 

Os instrumentos utilizados para aferir a satisfação do usuário serão 

através de sistema informatizado e através de caixa de sugestões afixadas nas 

Unidades. Estarão disponíveis durante todo o funcionamento de cada Unidade. 

As equipes estarão orientadas a realizar divulgação da pesquisa ao 

término do atendimento de cada paciente, sendo possível a disponibilidade da 

pesquisa em tempo integral dos atendimentos. 

 

9.2.1. Questionário via sistema 

 

Para algumas pessoas, pode ser desconfortável apresentar o seu 

feedback pessoalmente, sobre a consulta e seus serviços, especialmente nos 

casos em que suas experiências foram negativas. O paciente perde o anonimato 

e não pode ter certeza que os dados vão chegar a uma pessoa de autoridade. 

Eles também podem estar preocupados com a possibilidade de informações 

serem perdidas ou distorcidas. 

Já via questionário eletrônicos pacientes são anônimos e dão um tempo 

suficiente para o doente expressar seus pensamentos de forma clara e com a 

tranquilidade de sua casa. Eles são fáceis de preencher e sem medo de perda 

de informações ou distorção. 

Apresentamos dentro da plataforma do sistema de informação a pesquisa 

de satisfação ao usuário visando melhoria do atendimento. Ressaltamos que 

será feito pesquisa por amostragem em todo o atendimento das unidades.  
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Nas telas abaixo é apresentado o questionário que os pacientes poderão 

responder sobre cada atendimento, desde recepção, passando pelo 

atendimento de enfermagem, médico e satisfação com a apresentação geral da 

Unidade. O questionário poderá ser alterado conforme a necessidade, e 

solicitação da Prefeitura. 

É possível ainda perguntar aos pacientes o que poderia fazer com que 

sua próxima visita seja mais fácil ou mais confortável.  

Segue abaixo tela com modelo de questionário que será adaptado de 

acordo com o perfil de cada Unidade. 

 

Questionário - eletrônico 

 

 

Através do uso do questionário de avaliação, nossa instituição poderá 

obter grandes ideias sobre como ajudar os pacientes nas próximas consultas, 

através da avaliação do atendimento recebido por ele permitindo ainda ao 

Gestor, analisar e sanar os problemas apontados pelos pacientes das unidades. 

O sistema recebe as informações e gera relatórios gerenciais para que se 

obtenha o resultado das pesquisas. O resultado é apresentado à direção da 

Unidade e ao Gestor Municipal em forma de gráfico ou relatórios.  
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EX: Tela com gráfico 

 

 

Em relação a sistemática das ações corretivas Mensalmente será emitido 

relatório do sistema e a gestão deverá, em reunião com equipe, realizar uma 

avaliação das críticas e sugestões, para a tomada de ações corretivas e 

preventivas, e manter a Gestão Municipal informada através do relatório 

assistencial mensal que será entregue à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.2.2. Caixa de Sugestões 

 

No intuito de avaliar a qualidade do atendimento e infraestrutura das 

Unidades, será disponibilizado na recepção dos respectivos locais uma caixa de 

sugestões e um formulário de sugestões/reclamações, nos moldes a seguir: 
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Em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família sob gestão da 

Entidade terão uma caixa para sugestões. Cada ESF receberá este material, 

identificado com o nome da unidade, cadeado e chave, que deve ficar sob 

responsabilidade do gerente da Unidade. 

A caixa não funcionará apenas para reclamações, quem tiver interesse 

pode utilizar o meio para depositar ideias, sugestões, elogios ou o que achar 

necessário. O objetivo principal é melhorar o atendimento à população." Esse é 

um importante meio de comunicação entre a comunidade e a atual gestão, e 

através disso, analisar a realidade de cada ESF". 

Em relação a sistemática das ações corretivas, os funcionários de cada 

unidade devem abrir a caixa mensalmente, e em reunião com equipe gestora 

realizar uma autoavaliação das críticas e sugestões, para tomada das ações 

corretivas e preventivas. Deverá ainda manter a Gestão Municipal informada 

através do relatório assistencial mensal que será entregue à Secretaria Municipal 

de Saúde. 
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MODELO DE FORMULÁRIO (Poderá ser adaptado às necessidades 

local) 

 

 

 

Desta forma os Gestores poderão acompanhar sempre que desejar a 

Satisfação dos Usuários do Sistema de Saúde sob sua Gestão. 

 

9.2.3. Calendário de ações em Saúde: 

 

Uma preocupação da Santa Casa de São Bernardo do Campo irá realizar 

um atendimento de excelência, utilizando como uma de suas ferramentas a 

realização de educação em saúde e fazendo com que cada usuário entenda sua 

participação na promoção da saúde.  

Para definir a estratégia de atuação, realizará um diagnóstico situacional 

de acordo com as características do serviço de cada unidade de súde. 
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A estratégia a ser utilizada será a inserção de um calendário anual de 

saúde onde a cada semana irá abordar um tema voltado à uma patologia 

específica e de como prevení-la. 

Será adotado um dia por mês ex:(Toda última sexta-feira do mês), para 

que o tema seja discutido pela equipe multiprofissional das unidades de saúde 

para apresentar o resultado alcançado.  

Outra estratégia a ser aplicada será o reconhecimento das patologias 

mais demandantes de cada unidade de saúde. Logo, serão abordados através 

de palestras para acolhimentos, envolvimentos, aperfeiçoamentos e 

esclarecimentos de dúvidas aos usuários com metodologia ativa e Projeto 

Singular Interdisciplinar. 

Semanalmente essas atividades serão realizadas com intuito de melhorar 

a saúde dessa população fazendo-os entender que também são co-

responsáveis pela sua saúde.  

Serão apresentadas listas de participação dos usuários e dos 

profissionais participantes. 

A Equipe gestora e assistencial integrantes deste projeto, irá fomentar as 

ações em Saúde na Atenção básica no Município de Santa Isabel. Entre outras 

ações podemos destacar algumas conorme segue: 
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Os temas a serem abordados poderão ser alterados de acordo com a 

necessidade local ou solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9.2.4. Manutenção e Melhoria da qualidade 
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A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

possibilitará à sua equipe a desenvolver Projetos que promovam a Melhoria da 

Qualidade da Atenção nas Unidades Básicas de Saúde de Santa Isabel/SP. 

Buscará ampliar a compreensão da saúde na perspectiva da qualidade 

de vida, garantindo o seu tratamento de forma intersetorial, permitindo maior 

contato com as singularidades de cada indivíduo, família e comunidade, de 

forma a contribuir para as ações efetivas e adaptadas às desigualdades dos 

grupos sociais e diferentes demandas, garantindo assim uma atenção integral 

à saúde.  

Ações: 

 Avaliar periodicamente a experiência e a capacidade para garantir o 

acesso da população as unidades básicas e implementar melhorias com 

base nos resultados dessa avaliação.  

 Identificar as barreiras de acesso aos serviços de saúde.  

 Utilizar metodologias pertinentes ao planejamento estratégico e outras 

pactuadas com a Gestão Municipal.  

 Realizar o diagnóstico local da atenção à saúde e os processos e fluxos 

de integração com a rede assistencial.  

 Formular propostas relacionadas com a expansão do acesso da 

população às ações, com base no diagnóstico situacional e no perfil da 

situação de saúde.  

 Apresentar as propostas formuladas e informações necessárias para a 

Gestão Municipal, Conselho Municipal de Saúde e setores envolvidos.  

 A Melhoria da Qualidade da Assistência deverá incluir ações e 

procedimentos em todos os Pontos de Atenção que serão apresentados 

e descritos. 

O monitoramento e avaliação dos indicadores será realizado entre outras 

formas, através do Sistema de atendimento e gestão em Saúde que 

mencionamos no decorrer desta Proposta, bem como apresentaremos melhor a 

seguir: 
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10. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

A tecnologia na saúde está mudando rapidamente o setor de assistência 

médica, melhorando os resultados para profissionais e pacientes. Avanços 

consistentes em produtos na área médica já salvaram milhões de vidas e 

melhoraram muitas outras. 

À medida que os anos passam e a tecnologia na saúde evolui, as pessoas 

melhoram a qualidade de vida e passam a viver por mais tempo. 

Será considerada a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em 

Saúde com o propósito de garantir que tecnologias aplicadas serão seguras e 

eficazes sejam usadas apropriadamente. 

Os profissionais são responsáveis por contribuir para a melhoria do 

estado de saúde da população e a busca da redução da desigualdade social no 

cuidado à saúde, e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem o 

principal público-alvo dos resultados obtidos. 

As ferramentas utilizadas devem estar voltadas para as necessidades de 

saúde da população e deve ter como objetivo principal desenvolver e otimizar os 

processos de absorção de conhecimento científico e tecnológico pelos serviços 

de saúde e pela população de Santa Isabel, e devem estar atentas aos principais 

pontos que podem dimensionar a sua efetiva presença na Saúde Coletiva.  

Será priorizado o trabalho em rede, incentivando a troca de experiências 

e informações entre os diferentes perfis institucionais, cujo foco na busca da 

redução da desigualdade; e construção de padrões éticos na prática. 

 

PRINCÍPIOS  

• A gestão das ferramentas utilizadas considerarão os seguintes atributos: 

segurança, eficácia, efetividade, eficiência e impactos econômicos, éticos, 

sociais e ambientais da tecnologia em questão.  
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• Serão considerados, o público-alvo, a linguagem adequada, o tempo 

disponível e a transparência. 

• Os processos de avaliação promovidos e as decisões de incorporação 

tomadas pelos gestores das Unidades de saúde devem ocorrer de modo crítico, 

permanente e independente.  

• O conhecimento sobre as tecnologias efetivas e seguras aplicadas, 

ocorrerão de forma transparente e contínua aos profissionais de saúde e à 

população.  

• A ética aplicada envolvendo todos os interessados será considerada 

para comprovação de boas práticas no processo de avaliação de tecnologias 

aplicadas.  

• Os aspectos envolvidos na garantia da equidade e da aplicação de 

recursos públicos foram analisados para implementação neste Projeto.  

 

A área de Ciência e Tecnologia na Gestão em Saúde tem por objetivo 

principal de auxiliar os gestores das Unidades de saúde (integrantes deste 

Projeto) na tomada de decisão quanto à incorporação de tecnologias.  

Foi apresentado no decorrer desta proposta as tecnologias em saúde 

como controle de medicamentos, protocolos assistenciais, comissões, 

programas de incentivo aos Recursos Humanos, sistemas de controle e 

atendimento eletrônico, entre outros conforme segue: 

 

10.1. Sistema de Atendimento Eletrônico Integrado  

 

Característica importante desse processo é a inversão do objetivo 

principal na construção das ferramentas e instrumentos que apoiam os 

processos de gestão. Esse projeto tem como foco as necessidades locais e da 

esfera municipal. Nessa perspectiva, entende-se que a melhoria e a qualificação 

do processo de trabalho das equipes de saúde da Atenção Básica integradas às 
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Redes de Atenção à Saúde e/ou Programa de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

Nesse contexto, a Estratégia e-SUS Atenção Básica (AB) busca, por meio 

dos Sistemas e-SUS AB, implementar essas tecnologias para tornar mais fácil o 

processo de trabalho das equipes de saúde e de gestão, reduzindo o tempo 

gasto com a burocracia do uso e a alimentação dos sistemas de informação em 

saúde que fazem interface com a AB.  

A estratégia busca, ainda, garantir que o desenvolvimento das soluções 

avancem na adoção de padrões internacionais da área de informática em saúde, 

ampliando, com isso, a interoperabilidade entre os sistemas gerencias da saúde 

e de outras áreas no Município. 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

utiliza como ferramenta de gestão Sistema Informatizado perfeitamente 

adaptável a qualquer necessidade da unidade. Ele contempla a integração e 

atendimento nas demais Unidades de Saúde  da atenção báscia da rede 

Municipal. 

Com o objetivo de proporcionar o adequado manejo das condições 

de saúde identificadas a nível local, será implantado uma rede de apoio à 

regulação Municipal, integrando atendimento em todas as Unidades bem como 

o Centro de especialidades 

 

Algumas características do Sistema: 

 

I. Informações em tempo real com acesso de qualquer local 

através da Internet; 

 

A informação é dada em tempo real tanto para os gerentes das 

Unidades, quanto para a direção da A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de São Bernardo do Campo e para os Gestores Públicos (secretaria de saúde, 

prefeitura, etc.),  
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Será gerado uma senha individual de acesso no qual cada usuário poderá 

saber o que está acontecendo tanto na unidade como no Município (através da 

estatísticas) no momento em que desejar, pois o acesso é via internet. 

Abaixo um exemplo de fila de espera em uma Unidade, mostra o paciente 

que aguarda consulta/ procedimento, se foi chamado e não atendido, entre 

outras necessidades de cada unidade. 

 

 

 

II. Ambiente Web 

 

O Sistema de Gestão Eletrônica em Saúde nas Unidades poderá ser 

implantado em ambiente WEB, acessível pelos principais navegadores do 

mercado: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera e Mozilla Firefox, 

tanto através do computador, como também através de dispositivos móveis e no 

mínimo nos Sistemas Operacionais “ANDROID e IOS” (Tablets e SmartPhones), 

sem a existência de nenhum componente que seja necessário a instalação nas 

estações clientes (locais de acesso).  
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O Sistema de Gestão Eletrônica em Saúde utilizará o protocolo de 

segurança  “SSL - Secure Sockets Layer”, garantindo total segurança dos dados 

e sua integralidade através da internet. 

 

 

 Acompanhamento em todos os tipos de dispositivos (Ambiente WEB) 

 

 

III. Interface com a rede SUS e demais programas do município de 

Santa Isabel 

 

A plataforma está apta a atender a demanda das Unidades de saúde da 

atenção básica de Santa Isabel. A nossa gestão utiliza o sistema em todas as 

etapas de atendimento desde que necessário, e totalmente integrada aos 

softwares do Sistema e-SUS AB e demais sistemas do Município se for possível 

por parte do parceiro público e de interesse do mesmo. 

 

IV. Prontuário Eletrônicos para o registro das informações; 
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As informações são feitas em plataforma digital, a equipe de saúde da 

Família estará com ferramentas digitais para alimentar o prontuário de cada 

paciente, e as informações ficarão arquivadas e disponíveis para consultas de 

históricos posteriores a qualquer momento e permitindo ser visualizada em 

qualquer unidade por diversos profissionais, de forma parametrizada, onde cada 

perfil profissional visualiza apenas o necessário do prontuário do paciente. 

O sistema é parametrizável para inclusão de novas especialidades, onde os 

detalhes do formulário de atendimento devem ser parametrizados através de itens 

técnicos, a ser elencados em conjunto com a SMS de Santa Isabel. 

O registro de atendimentos ocorre em uma única tela, sem a necessidade de 

troca de abas ou aberturas novas telas. 

 

Tela de cadastro Individual: 

 

 

 

V. Estatística 

 

Na medida em que o sistema é alimentado, as informações ficam 

arquivadas e vão gerando estatísticas para o Município. Estas que poderão ser 
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utilizadas pelos gestores públicos para medidas de prevenção e correção em 

determinadas áreas. Como:  

 

Região A – CID mais expressivo (o gestor pode ver o que ocorre naquele 

bairro) 

 

CID nº xxx  -  Qual bairro é  mais  comum ( o Gestor pode identificar um 

surto em uma determinada Região e tomar ações através da Vigilância) 

 

No decorrer deste documento, discorremos sobre os relatórios gerenciais 

e as estatísticas que o sistema oferece. 

 

VI. Customizável ás necessidades específicas do Município / 

Unidade; 

 

De acordo com a necessidade local, a ferramenta tecnológica é adaptável 

e faz a coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária 

para planejamento, organização, operacionalização e avaliação dos serviços de 

saúde, garantindo a veracidade das bases de dados e a plena utilização das 

mesmas.  

 

VII. Atendimento via Chamada eletrônica 

 

Caso a Unidade necessite e for de interesse do parceiro público,  poderá 

ser implantado uma ferramenta que está disponível na plataforma de gestão, é 

o mecanismo de Chamada e Fila Eletrônica através de Painéis Eletrônicos 

contendo as seguintes características:  

 Nome do Paciente; 



 

 

P
ág

in
a5

8
1

 

 Foto do Paciente; 

 Prioridade (caso tenha atendimento por demanda espontânea) e 

identificação de Sala de Atendimento; 

 Chamadas são por voz (Sistema Voice), em todos os atendimentos, 

direcionando os pacientes a realização de consultas (médicas e de enfermagem) 

e/ou procedimentos sejam eles a partir da recepção, sala de coleta, nos 

consultórios, entre outras salas de procedimentos. 

 

VIII. Treinamento de usuários e suporte necessário de helpdesk. 

 

Possui manutenção e suporte técnico de solução de informática, 

abrangendo instalação, implantação, migração de dados, customização e 

treinamento de usuários. 

 

Outros: 

O sistema a ser implantado nas unidades permite: 

 Cadastrar e registrar os atendimentos aos usuários SUS 

(Produção), agendar pacientes para exames e consultas e encaminhar pacientes 

para especialidades médicas; 

 Organizar as unidades, gerar dados para consolidar controles que 

garantem o uso de recursos especializados a partir de necessidades originadas 

na rede de saúde;  

 Administrar a disponibilidade de médicos especialistas; 

disponibilizar agenda; administrar lista de espera e priorização de pacientes; 

administrar e controlar a dispensação e o estoque de materiais e medicamentos; 

 

10.1.1. Telas do sistema - Atenção Básica  
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As telas para atenção básica (UBS e ESF) possuem manuseio muito 

simples. Apresentamos abaixo uma amostra das mesmas. 

 

 

 

 

Cadastro Individual  
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Identifica as características sociodemográficas, problemas e condições de 

saúde dos usuários no território das equipes de AB. Esse cadastro é composto 

por duas partes: informações de identificação/sociodemográficas; e condições 

de saúde auto referidas pelo usuário. 

 

Tela do sistema – Ficha cadastro individual 

 

 

 

Cadastro domiciliar e territorial 

 

Identifica as características, ruas dos domicílios no território das equipes 

de AB. Esse cadastro busca identificar, também, situações de populações que 

habitam em locais que não podem ser considerados domicílio -  por exemplo, 

situação de rua (IBGE, 2009) - e que, no entanto, devem ser monitoradas pela 

equipe de saúde. No cadastro domiciliar, o vínculo do cidadão ao seu domicílio 

é feito por meio do CadSUS do responsável familiar. Esse cadastro pode ser 
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vinculado a mais de um responsável familiar e, portanto, a mais de um núcleo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento individual 

 

O Formulário Eletrônico de atendimento individual contém o resumo do 

atendimento de nível superior. É nesse Formulário Eletrônico que os 

profissionais de nível superior devem informar o que ocorreu no atendimento, e 

algumas informações fundamentais devem ser inseridas, tais como: tipo de 

atendimento, problema/condição avaliada e conduta do atendimento.  
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Atendimento odontológico  

 

O Formulário Eletrônico de atendimento odontológico individual, no qual 

se registram, de forma similar: o tipo de atendimento, o tipo da consulta 

odontológica, registros de vigilância em saúde bucal e a conduta do atendimento 

– por exemplo, se foi agendada nova consulta na AB ou se o cidadão foi 

encaminhado para outro serviço. 
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Atividade coletiva 

 

O Formulário Eletrônico de atividade coletiva, usada para registrar ações 

administrativas, reuniões de equipe, ações de saúde, atividades coletivas de 

promoção de saúde ou, ainda, atendimento em grupo. 
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Procedimentos 

O Formulário Eletrônico de procedimentos com base na tabela SIGTAP , 

na qual é possível registrar os procedimentos e pequenas cirurgias realizadas 

no atendimento. O Formulário Eletrônico de procedimentos é utilizado também 

para registrar procedimentos específicos realizados por técnicos de nível médio 

da unidade. 
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Visita domiciliar e territorial 

O Formulário Eletrônico de visita domiciliar busca, por meio de sua 

estrutura, coletar as informações sobre a realização de visitas domiciliares do 

agente comunitário de saúde (ACS). Assim como os demais Formulários 

Eletrônicos, esta passa a ter o registro individualizado. Destaca-se que esse 

Formulário Eletrônico passa a ser exclusivo para as visitas realizadas pelos ACS. 

Por sua vez, para o registro de atendimento no domicílio realizado por 

profissional de nível superior, é possível utilizar o Formulário Eletrônico de 

atendimento individual, e informar o local de atendimento como sendo 

“Domicílio”. 
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Atendimento domiciliar 

É o instrumento para coleta de dados dos atendimentos realizados por 

determinado profissional, em cada turno. O formulário eletrônico de atendimento 

será utilizado pelos profissionais de níveis médio e superior da Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de 

Apoio (EMAP). 
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Marcadores de consumo alimentar 

O Formulário Eletrônico de Marcadores de Consumo Alimentar permite a 

identificação de marcadores positivos ou negativos da alimentação e, de maneira 

mais dinâmica, a composição de indicadores. Para auxiliar a sua utilização e a 

orientação sobre práticas alimentares saudáveis, recomenda-se o uso do 

documento “Orientações para Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar 

na Atenção Básica”. 
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Avaliação de elegibilidade 

É um instrumento de coleta de dados das ações de avaliação e admissão 

realizadas pelas equipes. Conta também com as informações de identificação 

para o cadastro do cidadão, caso ele seja admitido no serviço. O Formulário 

Eletrônico de avaliação é para uso individual, ou seja, é utilizado para registro de 

apenas um cidadão e deve ser preenchido com dados de um profissional de nível 

superior, ainda que outros profissionais, inclusive de nível médio, façam parte da 

avaliação. Será utilizado pela EMAD, uma vez que esta é a equipe responsável 

pela admissão dos cidadãos, sendo que os dados registrados estarão 

disponíveis para a EMAP de referência. 
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Formulário complementar  

É um instrumento de coleta de dados com referência a “Síndrome 

neurológica por exemplo: zika/Microcefalia”. Será apresentada a lista das 

informações digitadas, em que constará a data da digitação, o número do Cartão 

SUS do profissional responsável, o código CNES do Equipamento de Saúde e o 

código INE da equipe. 

O Registro de Emergência em Saúde Pública – Síndrome Neurológica por 

Zika/Microcefalia, formulário eletrônico desenvolvido especificamente para 

registro do resultado dos exames das crianças com microcefalia/síndrome 

congênita por Zika, como possibilidade de integração de dados da AB ao 

Sistema de Registro de Atendimento às Crianças com Microcefalia (SIRAM), 

para que as equipes de Atenção Básica preencham apenas um Sistema de 

Informação e que as informações sejam exportadas do SISAB para o SIRAM. 

Este é apenas um modelo, este formulário poderá ser adaptado a realizar 

coleta e acompanhamento de qualquer síndrome que se faça necessário. 

 

 



 

 

P
ág

in
a5

9
3

 

 

 

 

10.1.2. Relatórios Gerenciais 

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

utiliza como  apoio à metodologia de trabalho relatórios que auxiliam a gestão e 

organização dos serviços prestados com o intuito de garantir maior 

transparência, eficiência e eficácia a todo o processo, buscando agilidade com 

qualidade nos serviços. 

É possível ainda a obtenção do extrato do usuário SUS, que relaciona 

todos os procedimentos e ações que determinado cidadão recebeu na rede 

municipal de saúde. 

A partir dos relatórios é possível fazer a avaliação de desempenho e 

qualidade nos atendimentos, os cuidados direcionados aos pacientes e os 

serviços de suporte, sendo possível entender se há alguma deficiência no 

atendimento, e identificar exatamente aonde ocorre, possibilitando a Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo fazer ações 

corretivas nos pontos identificados. 
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É possível ainda através de relatórios gerenciais obter indicadores 

estratégicos, ou seja se a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

Bernardo do Campo obteve os resultados esperados em um determinado 

período, se houve eficiência e eficácia na qualidade dos serviços prestados pela 

instituição. 

Pode fazer comparativo entre áreas distintas nas unidades, profissionais 

na mesma especialidade, trazendo algumas vantagens como a facilidade ao 

coletar a maioria dos dados, redução de custos, resultados rápidos, entre outras. 

Os relatórios conta com as seguintes informações: total de fichas por dia 

consolidado, total de fichas por dia consolidado por idade, total de fichas por dia 

consolidado (cidades), total de fichas por dia detalhado, total de fichas por dia detalhado 

por idade, total de fichas por dia resumido, medicações internas executadas, total de 

fichas por dia (evasão), relatório de notificação vigilância, tempo médio de espera 

consolidado, tempo médio de espera por especialidade, tempo médio de espera por 

classificação de risco, CID10 por profissional / especialidade, solicitações diagnósticas 

consolidadas, solicitações diagnósticas detalhadas, entre outros relatórios que a Gestão 

ou SMS julgar necessário. 

Apresentamos abaixo tela com menu de alguns destes relatórios 

gerenciais e a descrição de como poderão ser utilizados como ferramentas da 

metodologia de trabalho. Á partir deles, a Gestão poderá ter parâmetros para 

identificar pontos a serem administrados. 
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Quantidade de atendimentos por dia x Especialidade Médicas e não 

médicas 

 

Este relatório demonstra os quantitativos de atendimento por dia em cada 

especialidade, bem como períodos mais ociosos, possibilitando assim uma 

análise melhor de números de profissionais necessários de cada especialidade, 

trazendo eficácia e economicidade, não havendo excedentes dos mesmos. 

Serve ainda de parâmetro aos gestores na tomada de decisão para a 

compra real de insumos necessários de cada Unidade / especialidade, entre 

outros aspectos. 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, é necessário averiguar 

a necessidade de quantificar a equipe médica e não médica para atuar nos 

Serviços Hospitalares e de atenção básica, de acordo com o número e perfil 

esperados de pacientes a serem atendidos no local, de forma a garantir a 

autonomia do médico em seu exercício profissional, com vistas a preservar a 

saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo 

e o melhor de sua capacidade profissional. 
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Tempo médio de espera nos atendimentos médicos e não médicos 

 

Este é um levantamento diário do tempo médio de espera dos pacientes 

atendidos nas Unidades, nos apresentando um controle assíduo e constante da 

eficiência do nosso atendimento. 

O sistema nos possibilita a visualização para tomada de decisão em 

tempo real, pois nos mostra o quantitativo de pacientes em espera frete ao tempo 

de atendimento dos nossos profissionais. 

A seguir, podemos notar a quantidade de atendimento em um 

determinado dia e horário (ex dia 01 das 06h59 às 18h59) e quanto foi o tempo 

de espera, pode ser tomado ações corretivas a partir da análise dos dados. 

 

 

 

 

Relatório CID 10 
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Este relatório demonstra o quantitativo de atendimento especificado por 

doença (CID10), permitindo aos gestores e Município visualizar as principais 

ocorrências epidemiológicas do município, possibilitando as tomadas de 

decisões pertinentes a cada caso para a cidade. 

 

É possível analisar online via sistema o CID mais incidente em cada 

bairro, se houve algum surto ou epidemia de um determinada doença, 

identificando o problema de cada região e tratando isoladamente e de maneira 

preventiva. 

 

Abaixo um exemplo em um determinado Bairro de um município podemos 

notar através do relatório e do gráfico os CIDs mais comuns. 

 

 

 

Na tela a seguir, aponta no período pesquisado o bairro aonde é mais 

comum um determinado CID, possibilitando ao Município verificar o foco de 

possíveis surtos. 
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Pacientes demandantes 

 Este relatório tem uma função de grande importância para o gestor do 

município. Ele apresenta a frequência com que os pacientes atendidos nas 

Unidades, possibilitando à equipe técnica uma avaliação da evolução de saúde 

do paciente, inclusive a necessidade de ser encaminhados a locais específicos 

como centros de especialidades. 

No relatório é possível que o gestor entre em maiores detalhes e veja 

ainda quais medicamentos foram ministrados por atendimento, possibilitando ao 

gestor fazer um levantamento de custo que cada paciente gera ao município.  

Abaixo aponta a quantidade em que cada paciente está sendo atendido, 

mostrando a real necessidade do mesmo. Mesmo sabendo que se trata de 

Saúde da família, aponta os atendimentos e a frequência, sendo possível 

controlar. 
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Através dos dados fornecidos por este relatório, o gestor público poderá 

entrar com ações corretivas, designando cada paciente ao tratamento mais 

indicado. 

 

Solicitações Diagnósticas 
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Neste relatório é apresentado a demanda do município para cada tipo de 

solicitação diagnóstica / exame, possibilitando ao gestor fazer investimentos que 

realmente são necessários à população. 

 

Análise Quantitativa por período 

Este relatório apresenta o gráfico de todos os horários frente ao 

quantitativo de pacientes em atendimento dimensionando assim os horários “de 

pico”. Com esta ferramenta o gestor pode analisar e avaliar o número de 

profissionais por período, fazendo todos os ajustes necessários, inclusive abrir 

horários na agenda (se for o caso) para o melhor atendimento da população e 

também gerando economicidade ao município.  

 

 

 

10.1.3. Faturamento 

 

O sistema efetua a exportação da produção das unidades para o E-SUS 

através da geração do arquivo padrão THRIFT, contendo os atendimentos 

individuais, das especialidades, procedimentos e visitas domiciliares. Bem como 

a produção das unidades para o SIA-SUS, através da geração do arquivo BPA 

(BPA-C e BPA-I).  
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Nas unidades básicas envia o faturamento BPA consolidado ou detalhado 

apresentando minimamente as seguintes opções por período mensal: 

Procedimento SIGTAP, quantidade, entre outros que julgar necessário. 

 

10.1.4. Pesquisa de Satisfação do Usuário  

 

Pesquisa de Satisfação (Identificação-Identificação Origem-Questionário 

Recepção da UBS) 

Conforme apresentado no item “Qualidade Objetiva” desta proposta, a 

plataforma eletrônica permite ao gestor realizar  acompanhamento da satisfação 

do atendimento ao usuário através de pesquisas realizadas junto ao usuário. 

Apresentamos abaixo um modelo de telas com os questionários, estes poderão 

ser totalmente adaptados ao que for necessário.  

 

 

 

 

Pesquisa de Satisfação (Questionário Atend. Profissional-Questionário 

Enfermagem / Médico na UBS) 
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Pesquisa de Satisfação (Questionário Apresentação Geral da UBS) 

 

 

 

Modelo de Questionário para pesquisa de satisfação em Visita Domiciliar 
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O questionário pode ser alterado, inserindo qualquer solicitação desejada 

pela equipe de gestão, bem como da Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz 

de Vascocelos. 

 

10.1.5. Indicadores 

 

Gestão de Indicadores - Soluções para proporcionar o controle de 

processos organizacionais através de instrumentos de medição (indicadores) 

para avaliação de recursos, prazos e desempenho. 

Balanced Scorecard (BSC) - Ferramentas de auxílio ao planejamento 

estratégico que traduz a missão e estratégia da organização em um conjunto de 

indicadores de desempenho somada a consultas gerenciais predefinidas para a 

direção dos equipamentos de saúde. 

WORKFLOW - Automatiza os processos de informação tais como 

aprovação de solicitações, pedidos, etc. Garantindo o menor tempo de operação 

tornando a Secretaria de Saúde mais dinâmica, rápida e preparada para os 

desafios as Saúde Pública. 

Desenvolvimento sob medida de Relatórios, Gráficos, Dashboards ou 

qualquer outra funcionalidade relacionada a Gestão, conforme necessidade 

gerencial ao longo do tempo. 
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  Dashboards - Tela de Indicadores Gráficos  
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    Dashboards - Tela de Indicadores Gráficos 

 

Conforme apresentado no item 8.3, o Sistema irá viabilizar o atendimento 

de ponta a ponta no eixo da Atenção básica Municipal.  

 

10.2. Estágios 

 

Regulamentados pela Lei Federal nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 

2008, com a finalidade de proporcionar ao aluno a formação prática, a partir do 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação 

profissional, O Estágio Supervisionado deve proporcionar ao aluno a 

participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua 

área de formação. 

Com autorização da pela SMS/Santa Isabel, as UBS poderão  ofertar 

campos de práticas para estágios de cursos tecnólogos para escolas técnicas e 

estágios para cursos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino 

superior. As Unidade deverão estar adequada às exigências do MEC da Gestão 

Municipal de Saúde. 

Não está previsto nessa proposta qualquer custo com os estágios, e não 

haverá vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa. Trata-se de estágios 

não  remunerados, e estão relacionados com o estágio obrigatório. Não resultam 

em ganhos financeiros, mas é essencial para complementar a formação em 

diversas profissões.  

O estágio obrigatório deverá ser supervisionado por um professor, ou um 

profissional experiente, que acompanhe e registre as atividades para garantir o 

aprendizado do estudante. Dessa maneira, mesmo que ele não seja 

remunerado, deve ser bem aproveitado. 

Os benefícios são mútuos, pois permite a troca de experiências com 

funcionários mais antigos na empresa, bem como a troca de ideias, conceitos e 
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estratégias. O estudante desenvolve experiência por conta do estágio, 

maturidade e enriquece a bagagem profissional e pessoal, e facilita a entrada no 

mercado de trabalho ao se formar. 

 

10.3. Promoção do Primeiro emprego / Jovem aprendiz 

 

A Lei 10.097/2000 menciona que as empresas devem contratar jovens 

com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Os jovens têm a oportunidade 

de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver competências para 

o mundo do trabalho, enquanto os empresários têm a oportunidade de contribuir 

para a formação dos futuros profissionais do país, difundindo os valores e cultura 

de sua empresa. 

. A legislação determina que médias e grandes empresas contratem um 

número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% de seus 

funcionários que precisam de formação profissional. O jovem pode trabalhar, no 

máximo, dois anos como aprendiz. 

A Entidadepoderá contratar realizar a contratação dos jovens através dos 

programas existentes na região, como CIEE ,CAMP, entre outros. é um contrato 

especial de trabalho, mas registrado na carteira e com direitos trabalhistas e 

previdenciários garantidos. 

 

10.4. Educação Permanente e Continuada  

 

Em cumprimento Política Nacional de Educação Permanente do 

Ministério da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, 

realizará atividades de capacitação que integram o Plano Anual de Capacitação, 

e o cronograma deverá ser validado Pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Santa Isabel. 
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Após assinatura do contrato, a fim de aprimorar e obter o melhor resultado 

para o fortalecimento das equipes e o reflexo no atendimento ao munícipe, será 

realizado diagnóstico local e, considerado as necessidades das equipes e a 

dinâmica local das Unidades, será elaborado o Plano Anual de Capacitação. 

Nosso objetivo é fazer com que a capacitação abranja diferentes áreas de 

formação, visando contemplar as diferentes demandas da equipe 

multiprofissional e de gestão nas UBS em: 

 Acolhimento com Classificação de Risco;  

 Humanização da Atenção;  

 Segurança do paciente. 

 

- Recursos:  

 Reuniões com rodas de conversa 

 Fóruns para discutir temas pré-estabelecidos 

 Dinâmicas 

 Treinamentos corporativos internos 

 Treinamentos corporativos externos 

 Treinamentos Técnicos 

 

 A proposta da Entidade é avançar com os movimentos da Educação 

Permanente em Saúde (EPS), enquanto aprendizagem e produção do 

conhecimento no cotidiano do trabalho. Entendendo o trabalho como fonte de 

formação, são reconhecidos e valorizados os saberes prévios dos trabalhadores 

do MS e os conhecimentos e soluções por eles construídos, por meio de suas 

vivências e experiências junto às equipes, em resposta aos desafios próprios da 

complexidade do trabalho em saúde. 

 

Motta e Ribeiro (2005), citando Rovere (1994), definem a educação 

permanente em saúde, como sendo a educação no trabalho, pelo trabalho e para 
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o trabalho, nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a saúde da 

população. 

Através deste processo de reflexão e avaliação, esta ferramenta se 

fortalece, possibilitando o desenvolvimento pessoal daqueles que trabalham na 

saúde, como também o desenvolvimento das Instituições. 

 

Ceccin destaca: 

 

“O que deve ser realmente central à educação permanente em saúde é 

sua porosidade à realização mutável e mutante das ações e dos serviços de 

saúde”. 

 

Voltada para o aprendizado e aperfeiçoamento constante, a educação 

continuada é também muito utilizada para treinar e desenvolver pessoas e suas 

habilidades profissionais, tendo seu foco na obtenção do conhecimento e 

desenvolvimento de competências dentro do ambiente em que o colaborador 

está inserido. Dessa forma, ele terá base suficiente para construir um 

conhecimento mais sólido e torna-se um profissional mais capaz e eficiente. 

Neste sentido, as capacitações são projetos realizáveis e seguem, não 

somente como fruto de necessidades, como também de um modelo adotado 

para atualização de processos técnicos, administrativos, impactando 

positivamente também com a motivação do Colaborador, engrandecendo seu 

histórico profissional e melhorando o potencial e qualidade das equipes de 

trabalho. 

 

Segue foto de treinamento externo: 

 

Benefícios da Educação Permanente / Continuada:  
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 Satisfação: Quanto mais a empresa investe em desenvolvimento 

nos colaboradores, mas eles se sentem pertencentes. Assim, aumenta também 

a satisfação dentro do ambiente de trabalho. 

 Mais Resultados: preparar e qualificar uma equipe faz com que 

estejam melhor preparados para os desafios cotidianos. Dessa forma, quanto 

mais conhecimentos tiverem, maior será o nível de bons resultados. 

 Redução de Turnover: Ao investir em desenvolvimento humano a 

empresa está também, investindo no engajamento do colaborador. Estes 

sentem-se motivados com a cultura organizacional e com o papel que estão 

desempenhando, pois estarão melhor preparados para os desafios profissionais. 

As ações previstas para o desenvolvimento do trabalho e dos 

trabalhadores do Ministério da Saúde devem considerar as políticas prioritárias 

do SUS, os objetivos estratégicos do MS, a necessidade de superar a 

fragmentação dos processos de trabalho, as prioridades de formação para o 

trabalho em saúde, e a capacidade instalada de oferta institucional de ações 

formais de educação na saúde. 

 

Se não, vejamos abaixo o que diz na Portaria GM/MS Nº 198 de 2004: 

 

Portaria GM/MS Nº 198, de 13 de fevereiro de 2004 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

e Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde na consolidação da 

reforma sanitária brasileira, por meio do fortalecimento da descentralização da 

gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e processos para alcançar a 

integralidade da atenção à saúde individual e coletiva e do incremento da 

participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

Considerando a responsabilidade constitucional do Ministério da Saúde 

de ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde e de 

incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico; 
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Considerando a necessidade do gestor federal do Sistema Único de 

Saúde formular e executar políticas orientadoras da formação e desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor, articulando os componentes de gestão, atenção 

e participação popular com o componente de educação dos profissionais de 

saúde; 

Considerando a importância da integração entre o ensino da saúde, o 

exercício das ações e serviços, a condução de gestão e de gerência e a 

efetivação do controle da sociedade sobre o sistema de saúde como dispositivo 

de qualificação das práticas de saúde e da educação dos profissionais de saúde; 

Considerando que a Educação Permanente é o conceito pedagógico, no 

setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e 

serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma 

Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e gestão setorial, 

desenvolvimento institucional e controle social em saúde; 

Considerando que a Educação Permanente em Saúde realiza a 

agregação entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e resolutividade 

da clínica e da promoção da saúde coletiva; 

Considerando a aprovação da proposta do Ministério da Saúde de 

“Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 

Educação Permanente em Saúde” pelo plenário do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), em 04 de setembro de 2003; 

Considerando a pactuação da proposta do Ministério da Saúde “Política 

de Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação 

Permanente em Saúde - Pólos de Educação Permanente em Saúde” pela 

Comissão Intergestores Tripartite, em 18 de setembro de 2003, onde a Educação 

Permanente constou como viabilidade por meio dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde para o SUS (instâncias interinstitucionais e 

locorregionais/rodas de gestão); 

Considerando a pactuação da proposta do Ministério da Saúde “Alocação 

e Efetivação de Repasses dos Recursos Financeiros do Governo Federal para 

os Projetos dos Pólos de Educação Permanente em Saúde conforme as Linhas 
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de Apoio da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde” pela 

Comissão Intergestores Tripartite, em 23 de outubro de 2003; e 

Considerando a Resolução do CNS Nº 335, de 27 de novembro de 2003 

que afirma a aprovação da “Política de Educação e Desenvolvimento para o 

SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde” e a estratégia de 

“Pólos ou Rodas de Educação Permanente em Saúde” como instâncias 

locorregionais e interinstitucionais de gestão da Educação Permanente. 

Resolve: 

Art. 1º - Instituir a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

Parágrafo Único - A condução locorregional da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um Colegiado de 

Gestão configurado como Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS 

(instância interinstitucional e locorregional/roda de gestão) com as funções de: 

 

I. identificar necessidades de formação e de desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que qualifiquem a 

atenção e a gestão em saúde e fortaleçam o controle social no setor na 

perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva; 

II. mobilizar a formação de gestores de sistemas, ações e serviços para 

a integração da rede de atenção como cadeia de cuidados progressivos à saúde 

(rede única de atenção intercomplementar e de acesso ao conjunto das 

necessidades de saúde individuais e coletivas); 

III. propor políticas e estabelecer negociações interinstitucionais e 

intersetoriais orientadas pelas necessidades de formação e de desenvolvimento 

e pelos princípios e diretrizes do SUS, não substituindo quaisquer fóruns de 

formulação e decisão sobre as políticas de organização da atenção à saúde; 

IV. articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de 

educação na saúde no conjunto do SUS e das instituições de ensino, tendo em 
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vista a implementação das diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos 

cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede de serviços e de 

gestão em rede-escola; 

V. formular políticas de formação e desenvolvimento de formadores e 

de formuladores de políticas, fortalecendo a capacidade docente e a capacidade 

de gestão do SUS em cada base locorregional; 

VI. estabelecer a pactuação e a negociação permanentes entre os 

atores das ações e serviços do SUS, docentes e estudantes da área da saúde; 

VII. estabelecer relações cooperativas com as outras articulações 

locorregionais nos estados e no País. 

VIII. Art. 2º - Poderão compor os Pólos de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS: 

I. gestores estaduais e municipais de saúde e de educação; 

II. instituições de ensino com cursos na área da saúde; 

III. escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros 

formadores das secretarias estaduais ou municipais de saúde; 

IV. núcleos de saúde coletiva; 

V. hospitais de ensino e serviços de saúde; 

VI. estudantes da área de saúde; 

VII. trabalhadores de saúde; 

VIII. conselhos municipais e estaduais de saúde; 

IX. movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde. 

Parágrafo Único - Outras instituições poderão pedir sua integração, 

cabendo ao Colegiado de Gestão o encaminhamento das inclusões. 

Art. 3º - O Colegiado de Gestão de cada Pólo de Educação Permanente 

em Saúde para o SUS será composto por representantes de todas as instituições 

participantes e poderá contar com um Conselho Gestor que será constituído por 

representantes do gestor estadual (direção regional ou similar), dos gestores 
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municipais (Cosems), do gestor do município sede do Pólo, das instituições de 

ensino e dos estudantes, formalizado por resolução do respectivo Conselho 

Estadual de Saúde. 

Art. 4º - Nos estados com vários Pólos de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS, cabe à Secretaria Estadual de Saúde (SES) a iniciativa de 

reuni-los periodicamente para estimular a cooperação e a conjugação de 

esforços, a não fragmentação das propostas e a compatibilização das iniciativas 

com a política estadual e nacional de saúde, atendendo aos interesses e 

necessidade do fortalecimento do SUS e da Reforma Sanitária Brasileira e 

sempre respeitando as necessidades locais. 

Parágrafo Único - Poderá ser criado um Colegiado ou Fórum dos Pólos. 

Art. 5º - Cada Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS será 

referência e se responsabilizará por um determinado território, que a ele se 

vinculará para apresentar necessidades de formação e desenvolvimento. 

Parágrafo Único - A definição dos territórios locorregionais se fará por 

pactuação na Comissão Intergestores Bipartite e aprovação no Conselho 

Estadual de Saúde em cada estado, não podendo restar nenhum município sem 

referência a um Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS; 

Art. 6º - A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como 

uma estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores 

para o setor, pela esfera federal, será financiada com recursos do Orçamento do 

Ministério da Saúde. 

§1º - A primeira distribuição de recursos federais será feita de acordo com 

os critérios e a tabela de Alocação e Efetivação de Repasses dos Recursos 

Financeiros do Governo Federal para os Projetos dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite, em 23 

de outubro de 2003. Conforme pactuado, em maio de 2004, será feita uma 

avaliação da implantação dos Pólos e dos critérios de distribuição dos recursos 

para definição da próxima distribuição. 
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§2º - A principal mobilização de recursos financeiros do Ministério da 

Saúde para a implementação da política de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde para o SUS será destinada à implementação dos 

projetos dos Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS pactuados 

pelo Colegiado de Gestão de cada Pólo, CIB e CES de cada estado, 

assegurando as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, estabelecidas nacionalmente. 

Art. 7º - Os projetos apresentados pelos Pólos de Educação Permanente 

em Saúde para o SUS serão acreditados pelo Ministério da Saúde, de acordo 

com as “Orientações e Diretrizes para a Operacionalização da Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação 

e o desenvolvimento dos trabalhadores para o setor”, produzidas em 

conformidade com os documentos aprovados no Conselho Nacional de Saúde e 

os documentos pactuados na Comissão Intergestores Tripartite. 

Parágrafo Único – O Ministério da Saúde oferecerá o acompanhamento e 

assessoramento necessários para que todos os projetos apresentados 

contemplem as diretrizes de validação previstas e os critérios pactuados para 

tanto, de forma a assegurar que nenhum projeto seja excluído. 

Art. 8º - É constituída uma Comissão Nacional de Acompanhamento da 

Política de Educação Permanente do SUS, sob a responsabilidade da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, do Ministério da 

Saúde, que tem como papel fundamental a pactuação em torno das diretrizes 

políticas gerais e a formulação de critérios para o acompanhamento e a 

ressignificação dos projetos existentes, bem como para a análise dos novos 

projetos, sua avaliação e acompanhamento, com a participação de 

representantes do Ministério da Saúde (das Secretarias, Agências ou da 

FUNASA do Ms), do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems), do Ministério da Educação (MEC), dos 

estudantes universitários e das associações de ensino das profissões da saúde. 

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Humberto Costa 

 

11. RECURSOS HUMANOS 

 

Uma entidade privada sem fins lucrativos, possui autonomia para a 

elaboração de seu manual de Recursos Humanos.  

Como consta do texto da Lei de OS, trata-se de “regulamento próprio”, ou 

seja, específico.  

Não há porque pretender que todas as entidades sigam exatamente os 

mesmos procedimentos. Contudo, esses documentos devem ser objetivos e 

impessoais em seus critérios e normatizações, e devem ser de conhecimento 

público.  

É com esse horizonte que este Referencial se configura como ferramenta 

de apoio que visa ao aprimoramento dos processos de seleção e gestão de 

recursos humanos.  

A Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

regulamentada no Estado de São Paulo pelo Decreto nº 58.052/2012, inaugurou 

uma nova etapa de transparência e prestação de informações por parte da 

Administração Pública.  

Vale destacar que sua abrangência inclui todas as “entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização 

de atividades de interesse público” (artigo 1º).  

E para além da obrigação legal, a cultura de transparência propicia mais 

democracia e fortalece os pressupostos de autonomia e controle social inerentes 

ao modelo de gestão por Organização Social. 

 A gestão de recursos humanos, mais do que uma simples “área-meio” 

administrativa, é elemento fundamental e estratégico para o sucesso de uma 

instituição. Processos bem elaborados, executados e registrados de seleção, 
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capacitação e gerenciamento de pessoal são decisivos para a qualidade dos 

serviços oferecidos à população.  

Vale acrescentar que a área da saúde depende fundamentalmente de 

pessoas para a prestação de serviços. Quanto mais bem escolhidos e 

qualificados forem os profissionais e quanto maior clareza eles tiverem do 

compromisso público inerente às atividades da Organização Social, melhores 

serão os resultados alcançados.  

É importante que a confecção e utilização do manual de RH sejam 

vivenciadas não como um rito procedimental burocrático, mas sim como 

importante ação administrativa com vistas à obtenção de realizações de maior 

qualidade e efetividade. 

 

11.1. A História do RH 

 

A área de Recursos Humanos surgiu no início do século 20. Na época, 

seu nome foi Relações Industriais devido à força do impacto da Revolução 

Industrial sobre as relações que envolviam empregador e empregado. 

A gestão de pessoas que engloba o capital humano como conhecemos 

hoje em dia, começou a ter visibilidade com a Teoria das Relações Humanas, 

um conjunto de teorias administrativas que surgiu no início da década de 1930 

nos Estados Unidos. Na época o país vivia por um período que ficou conhecido 

como “Grande Depressão” e teve seu estopim com a quebra da bolsa de 1929. 

O colapso econômico desta década é, até o momento, a maior crise 

do capitalismo financeiro que atingiu não apenas os Estados Unidos, mas sim o 

mundo inteiro. 

  

Fases históricas dos Recursos Humanos no Brasil 
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É a partir desde período também que especialistas dividem o 

desenvolvimento histórico da área. São 5 fases de Recursos Humanos no Brasil: 

 

 Antes de 1930 – Fase Contábil 

 1930 a 1950 – Fase Legal 

 1950 a 1965 – Fase Tecnicista 

 1965 a 1985 – Fase Administrativa 

 A partir de 1985  – Fase Estratégica 

Com o passar do tempo, já nos meados dos anos 1990, muitas empresas 

decidiram atribuir ao RH nomes diversos. 

Porém, ainda que os nomes fossem completamente diferentes, todas as 

instituições defendiam a mesma opinião: o que importa não é o nome em si, mas 

o sentido, a essência que dita o significado que esse setor adquire dentro das 

corporações. 

Essa percepção de valor é o diferencial que fez — e ainda faz — com que 

esse departamento seja um dos setores mais estratégicos e determinantes para 

a sustentabilidade dos negócios. Por isso, a eficiência do setor de RH é 

imprescindível para tornar a instituição mais sólida e competitiva. 

Em meados do século XIX, o crescimento da indústria, marcado por 

significativas mudanças no processo produtivo, reafirmou o capitalismo como 

modo de produção. Por conseguinte, o empregado perdeu o controle do 

processo de produção, devido à reestruturação resultante da divisão do trabalho. 

Essas mudanças imprimiram intensas modificações nas relações de 

trabalho, o que fez surgir a necessidade de remodelação dos sistemas 

administrativos. Foi nesse cenário de crise, desajustes e contradições que a 

gestão de pessoas iniciou mudanças nas estruturas organizacionais. 

Mesmo com o antigo nome de Departamento de Relações Industriais, a 

função do RH sempre foi centrada em um controle rígido de registros 

burocráticos e na supervisão da conduta dos trabalhadores. 
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Nessa fase inicial, as maiores preocupações desse departamento eram 

focadas na eficiência e nos custos da instituição. Além disso, a ênfase não 

estava na condição do trabalhador, mas preconizava os processos da divisão 

de trabalho em relação às máquinas. 

Nesse universo de pressão por melhoria na produção, o principal 

problema que desafiava a gestão dos trabalhadores era a fadiga resultante da 

padronização das tarefas. Esse cansaço mental gerava insegurança emocional, 

que influenciava negativamente na produtividade do trabalhado. 

Nessa conjectura, o grande desafio dos gestores era adequar o homem à 

máquina e modificar processos com a finalidade de evitar conflitos internos, 

danos à saúde mental e física, fadigas e doenças crônicas em nome da 

produção. 

Mas a evolução do setor de RH também sofreu influência da teoria das 

relações humanas, que surgiu em 1930. Essa teoria foi o pilar de um movimento 

em prol da humanização da organização. A idéia central desse movimento 

aponta que os resultados obtidos nas instituições sofriam mais influência 

dos fatores psicológicos que das questões físicas ou ambientais. 

Descobriu-se, também, que o comportamento do funcionário é bastante 

influenciado pela sensação de pertencimento aos grupos constituídos durante a 

estada naquela empresa. 

Sob essa ótica, o departamento de pessoal viu surgir uma nova visão 

de homem, enquanto trabalhador: um ser social, cheio de peculiaridades, cuja 

produtividade passou a ser motivada pela noção de reconhecimento. 

Essa valorização do compartilhamento mudou o foco das tarefas para as 

pessoas. 

 

11.1.1. A influência da Administração Neoclássica 

A Administração Neoclássica do período pós-guerra — de 1950 até 1990 

— influenciou bastante a mudança na visão e nos conceitos que delinearam a 

reestruturação da nova proposta de gestão de RH. 
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O foco é direcionado tanto para as pessoas como para o espaço 

organizacional. Essa estrutura é baseada na utilização de processos que 

priorizam a humanização. 

Assim, essa lógica contrasta com o antigo conceito de administração que 

sustentava normas mais rígidas e procedimentos excessivamente burocráticos. 

Essa fase foi estimulada pelo avanço significativo da industrialização, em 

resposta à precariedade dos moldes anteriores, que já se tornavam 

incompatíveis com a demanda da nova realidade. 

Nessa conjectura, surgiu o Departamentos de RH. A ele foram atribuídas 

funções mais específicas relacionadas ao recrutamento de pessoal: seleção, 

análise, treinamento e capacitação das equipes. Todas essas estratégias eram 

fortemente norteadas pelas teorias psicológicas que ganhavam força na época. 

 

11.1.2. O novo RH e o capital humano 

A melhoria dos processos tecnológicos e o aumento da competitividade 

do final dessa fase também impactaram a forma de administrar o capital humano. 

Esse período foi marcado pelos primeiros programas focados em Planejamento 

Estratégico e na Qualidade dos serviços. 

O sucesso dessas medidas alcançou também a esfera pública. Após a 

década de 1990, preconizada como a Era da Informação Digital, houve o 

fortalecimento de diferentes teorias que resultaram na inovação do modelo de 

trabalho do RH. 

Começava, assim, a fase da Gestão de Pessoas, que foi associada à 

gestão de Talentos, que, por sua vez, tornava-se parte importante na Gestão do 

Capital Humano. 

Essas expressões eram utilizadas como sinônimo de modernidade e, a 

cada dia, ganhavam mais espaço e a adesão de novas corporações. O sucesso 

dessa mudança teve seu ápice na adesão da Gestão Pública ao modelo de 



 

 

P
ág

in
a6

2
0

 

administração gerencial, cuja prioridade era melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos ao cidadão. 

Nas últimas décadas, o mundo dinâmico, flexível, mutável e incerto elevou 

a Gestão de Pessoas à responsabilidade de assumir um papel de natureza 

diferenciada e estratégica. 

Funções de orientação, de avaliação e de suporte às práticas de RH 

foram, aos poucos, delegadas aos gestores responsáveis pela linha de frente. 

À Gestão de Pessoas cabe o alinhamento entre as políticas de RH e a 

missão institucional. A manutenção do foco central em educação continuada é 

essencial ao crescimento, pois o treinamento e o desenvolvimento profissional 

tornou-se a mola propulsora para assegurar a solidez a esse departamento. 

 

11.1.3. O trabalhador como cliente interno 

Dada a importância dessa área, o RH continua passando por frequentes 

mudanças, atualizações e aprimoramentos de toda ordem. A maioria desses 

ajustes se dá de dentro para fora. 

Mas também ocorrem mudanças de fora do RH para dentro dele, pois a 

ele têm sido incorporados diversos enriquecimentos de outros profissionais. 

Entre as áreas que mais englobam conhecimento destacam-se marketing, 

economia, arquitetura, medicina, psicologia, sociologia e outras igualmente 

importantes. 

Tais mudanças objetivam um melhor ajuste da “lente” que direciona a 

organização para o alcance de resultados mais promissores. Tais ações 

visam ainda suprir as necessidades e os interesses do trabalhador, considerado, 

nessa conjectura, como o cliente interno. 

Vale que esse contexto está bastante modificado, já que há algumas 

décadas o trabalhador era visto meramente como mão de obra. Antes, o 

homem, enquanto braço forte e produtivo, servia apenas para emprestar suas 

mãos para o trabalho diário. 
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Essa visão do trabalhador como mera extensão das máquinas e à 

disposição de um empregador qualquer em troca de salários baixíssimos foi, aos 

poucos, sendo desconstruída. 

Pois mesmo que haja alguns resquícios desse tipo de tratamento pode-

se dizer que houve uma considerável evolução, e com direitos amparados 

legalmente. Em termos sociais, culturais e econômicos, esse avanço serviu — e 

ainda serve — de pilar para moldar as relações trabalhistas em diversas 

vertentes. 

Nos dias atuais, não é somente a área de RH que deve reconhecer 

essa realidade, já que o trabalhador representa bem mais do que isto. Todos 

deveriam ter uma percepção mais distinta da imagem que envolve o trabalhador. 

Logo, é preciso olhar para o colaborador como um ser pensante, com 

sonhos e expectativas. Sobretudo como o cliente interno, com disposição para 

oferecer sua força de trabalho em troca da conquista de um novo espaço. 

Em prol desse objetivo, o setor de RH teve que 

abandonar antigas funções e evoluir bastante. Em linhas gerais, precisou 

assumir um novo papel: mais proativo e conforme os novos tempos. 

Com essa mudança, o mundo corporativo passou a considerar os 

indivíduos sob uma nova ótica: são vistos como seres distintos, únicos, dotados 

de habilidades, emoções, histórias e objetivos. 

Mais do que isso: o RH moderno motivou a conscientização de que o 

trabalhador é dotado de um entusiasmo que impulsiona seus anseios. Desse 

modo, ele está à espera de novas responsabilidades e de oportunidades que 

o torne parceiro das organizações, em prol de um crescimento mútuo. 

 

11.1.4. Mudança no perfil profissional 

 

O perfil do profissional de Recursos Humanos da década de 1970 também 

foi se modificando com o tempo. 
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Atualmente, a maioria das empresas reconhece no setor de RH um 

papel organizacional estratégico e efetivamente voltado para a gestão de 

pessoas. Embora operacional, é necessário priorizar medidas que 

contribuam para o desenvolvimento das empresas. 

Assim, a cultura organizacional vigente está focada em princípios e 

valores que buscam alcançar as metas mais desafiadoras, com a finalidade de 

tornar a instituição mais forte e competitiva. 

O foco está na consciência de que, sem profissionais devidamente 

qualificados e motivados, é praticamente impossível manter a continuidade dos 

negócios.  

Listamos algumas das principais atividades de competência desse setor.  

 

 Treinamento e Desenvolvimento; 

 Planejamento; 

 Cargos e Salários; 

 Relações Trabalhistas; 

 Recrutamento e Seleção; 

 Administração de Pessoal; 

 Análise de Competências; 

 Desenvolvimento Gerencial; 

 Avaliação de Desempenho. 

 

11.2. O conceito de competência 

 

O termo competência é utilizado desde a idade média. Inicialmente, essa 

concepção estava restrita à linguagem usada no setor jurídico. Assim, esse 
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conceito era atrelado a ações da corte e aos indivíduos considerados 

“competentes” para a realização a um julgamento. 

Posteriormente, o termo passou a ser usado também para qualificar 

pessoas capazes de executar trabalhos com alto grau de excelência. Percebe-

se, então, que o termo competência, amplamente utilizado pelas organizações 

contemporâneas, não é nada recente. 

 

11.2.1. A noção de competência na atualidade 

Na atualidade, a noção de competência adquire significados cada vez 

mais amplos, já que ela não se restringe apenas às fronteiras do ambiente de 

trabalho. Em diversas áreas, esse termo é utilizado para determinar ou avaliar 

atributos e habilidades pessoais. 

Nesse contexto, diversos são os elementos que compõem a natureza da 

competência. Há, pois, uma tendência convergente e que compreende as 

dimensões psicológica, profissional e individual, principalmente. 

Isso demonstra que o conceito de competência não está limitado à 

execução de tarefas de um de cargo ou função, mas torna-se mais abrangente 

ao inferir caracteres próprios de quem possui tal virtude. 

 

11.3. Esferas de excelência no setor de Recursos Humanos 

 

Para que a empresa moderna tenha uma gestão de RH apta para 

enfrentar os desafios da atualidade, é necessário observar, no mínimo, 

cinco esferas de excelência.  

 

11.3.1. Excelência na liderança 

Ter uma boa liderança é um dos aspectos fundamentais ao sucesso de 

qualquer organização. Se o profissional de RH não tiver características 
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condizentes com a função, as atividades desse setor certamente 

serão comprometidas. Como vimos, competência e credibilidade são essenciais 

ao sucesso da gestão de RH. 

 

11.3.2. Excelência nas transações 

Um bom líder precisa pensar em estratégias que assegurem resultados 

mais promissores. A gestão deve aprender a delegar funções e, com isso, 

dedicar-se a tarefas mais importantes e que estejam em acordo com a missão 

da empresa. 

Pensar estrategicamente e otimizar o tempo pode ser um importante 

diferencial para obter êxito nas transações. Além disso, ainda pode dinamizar os 

processos que exigem decisões mais assertivas. 

 

11.3.3. Excelência nas soluções 

Especialistas afirmam que a tendência de mercado é que as decisões 

sejam tomadas por um grupo constituído por profissionais generalistas. Nesse 

sentido, os gestores precisam ser mais atuantes em RH e conhecedores das 

estratégias que sinalizem soluções mais eficazes. 

 

11.3.4. Excelência em talentos 

O setor de RH que mantém uma visão diferenciada é aquele que lapida — 

e sabe explorar — o capital intelectual disponível. Para tanto, é preciso enxergar 

os talentos que se destacam, sobretudo aqueles que garantem e 

que continuarão garantindo o diferencial da empresa. 

Igualmente importante é oferecer-lhes oportunidades de desenvolver 

suas ideias, e inclusive garantir-lhes um suporte adequado a fim de mantê-los 

constantemente motivados. 
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11.3.5. Excelência nos resultados 

Como vimos, a ação do RH tem um grande impacto nos negócios da 

empresa. Esse setor pode ser comparado à mola propulsora que recruta, 

capacita, seleciona e integra as equipes conforme as necessidades da 

instituição. 

Contextualmente, à essa área cabe a responsabilidade de assumir um 

papel determinante para o alcance das metas organizacionais. Assim como 

os outros setores, o departamento de Recursos Humanos também vende idéias, 

investe em novas estratégias e fomenta soluções. 

Logo, pela história do RH percebe-se que, aos poucos, esse órgão foi 

sendo constituído conforme um conjunto de valores, princípios, técnicas e 

estratégias que objetivam o desenvolvimento organizacional. Favorece, ainda, o 

alcance das metas mais desafiadoras em prol da otimização de resultados. 

 Nesse contexto, o RH torna-se cada vez mais estratégico na 

administração do capital humano. Dessa forma, é responsabilidade do 

profissional de recursos humanos equiparar as políticas de gestão de pessoas 

às metas e valores da empresa de modo a garantir também o bem-estar no 

ambiente de trabalho, alta produtividade e atratividade para retenção de talentos. 

Com tantas atribuições e possibilidades de atuação, há quem ainda 

confunda quais são as subdivisões de um departamento de recursos humanos 

e quais tarefas devem ser executadas por ele. A verdade, é que o RH não é um 

setor isolado, mas sim parte fundamental para o andamento da empresa e deve 

atuar sempre alinhado com as lideranças. 

E é baseado nesse novo conceito que atuamos. 

 

11.4. Principais diferenças entre Recursos Humanos e 

Departamento Pessoal. 

 

 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/planejamento-de-metas?utm_source=parceria&utm_medium=Blog&utm_campaign=Solides
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Por também lidar com processos burocráticos, muitas pessoas ainda 

confundem o RH com o DP. 

O RH está relacionado aos processos práticos de um colaborador na 

empresa. Ou seja, lida com a valorização e busca motivar o funcionário, 

procurando formas de mantê-lo na empresa para que ambos cresçam lado a 

lado.  

O DP é encarregado por cuidar da parte administrativa. Lida com tarefas 

voltadas para o cumprimento de obrigações jurídicas e financeiras relacionadas 

aos colaboradores.  

Geralmente essas áreas atuam em conjunto. 

Nesse contexto, o RH torna-se cada vez mais estratégico na 

administração do capital humano. Dessa forma, é responsabilidade do 

profissional de recursos humanos equiparar as políticas de gestão de pessoas 

às metas e valores da empresa de modo a garantir também o bem-estar no 

ambiente de trabalho, alta produtividade e atratividade para retenção de talentos. 

Com tantas atribuições e possibilidades de atuação, há quem ainda 

confunda quais são as subdivisões de um departamento de recursos humanos 

e quais tarefas devem ser executadas por ele. A verdade, é que o RH não é um 

setor isolado, mas sim parte fundamental para o andamento da empresa e deve 

atuar sempre alinhado com as lideranças. 

 

11.5. Sobre alguns dos principais departamentos que compõem 

um RH 

 

11.5.1. Treinamento 

Milkovich e Bourdreau (2010) conceituam o treinamento como sendo um 

processo sistematizado com o intuito de promover a aquisição de habilidades, 

regras e atitudes resultando numa melhor adequação entre as características 

dos colaboradores e as exigências diante de sua função.  

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/planejamento-de-metas?utm_source=parceria&utm_medium=Blog&utm_campaign=Solides
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Para Dessler (2003), treinamento é um conjunto de métodos usados para 

transmitir aos funcionários, novos e antigos, habilidades necessárias para o 

desempenho do trabalho.  

Segundo Reginatto (2004), o treinamento ajuda as pessoas a serem mais 

eficientes, evitando erros, melhorando atitudes e alcançando maior 

produtividade, pois, por meio dele, podia-se aprender fazendo, reavaliando e 

mudando comportamentos. Chiavenato (2009) define o treinamento como sendo 

o processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e 

organizada. 

 O treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas 

contribuam efetivamente para os resultados do negócio, sendo uma maneira 

eficaz de agregar as pessoas, a organização e os clientes (CHIAVENATO, 

2010).  

As Etapas do Processo de Treinamento  

É importante entender que é necessário planejar e seguir todas as etapas 

do processo do treinamento, pois apenas dessa forma, os resultados esperados 

poderão ser atingidos. As etapas na ordem de execução devem ser 

(CHIAVENATO 2010):  

• Diagnóstico - levantamento das necessidades de treinamento a serem 

satisfeitas a longo e médio prazo; 

 • Programação do treinamento - elaboração do programa que atenderá as 

necessidades diagnosticadas;  

• Implementação - aplicação e condução do programa de treinamento.  

• Avaliação – verificar os resultados obtidos com o treinamento 

 

11.5.2. Desenvolvimento 
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 O desenvolvimento da organização está diretamente relacionado à sua 

capacidade de desenvolver pessoas e ser desenvolvida por pessoas (DUTRA, 

2009). 

 As pessoas são o patrimônio das organizações e essas organizações são 

compostas desde um simples operário até a função de executivo e são essas 

pessoas que fazem o sucesso da organização (CHIAVENATO 2010).  

Em geral, as organizações estão percebendo a necessidade de estimular 

e apoiar o contínuo desenvolvimento das pessoas, como forma de manter suas 

vantagens competitivas (DUTRA, 2009). 

 De acordo com Pacheco, o processo de desenvolvimento de pessoas 

inclui treinamento e vai além; compreende o autodesenvolvimento, processo 

esse que é intrínseco a cada indivíduo. 

Treinamento e Desenvolvimento de pessoas (T&D) são processos de 

capacitação de colaboradores. O treinamento se refere à iniciativas pontuais, de 

curto prazo, e o desenvolvimento para práticas de longo prazo, visando auxiliar 

o funcionário no seu crescimento profissional. 

Treinamento e desenvolvimento de pessoas (T&D) estão entre as ações 

mais satisfatórias do RH. A partir deles, vemos o crescimento do colaborador: 

quando os potenciais inatos e adquiridos deixam de ser apostas e geram 

realizações concretas, como soluções, produtos, serviços e inovação. 

A importância para as empresas é evidente. Como as mudanças forçam 

os negócios a aprender — e elas estão mais frequentes na Era da 

informação, você verá cada vez mais a educação como parte da cultura 

organizacional, em vez de ser uma reação diante de problemas e necessidades 

de curto prazo. 

 

Qual é a diferença entre treinamento e desenvolvimento? 

 

https://www.gupy.io/blog/recursos-humanos
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Os dois processos de aprendizagem são importantes para uma gestão 

estratégica de pessoas e compartilham tipos e métodos de trabalho. No entanto, 

como esclarece Chiavenato, existe uma diferença do ponto de vista temporal: 

O treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e 

buscando melhorar aquelas habilidades e competências relacionadas como 

desempenho imediato do cargo.  

O desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os cargos a serem 

ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e competências 

que serão requeridas. 

 

Quais são os benefícios do T&D nas empresas? 

Quando a Gestão de Pessoas assume o protagonismo na formação dos 

colaboradores, a empresa colherá frutos importantes. Além de melhorar 

indicadores-chave de RH, as metas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas integram a perspectiva de aprendizado e crescimento da estratégia de 

negócios. Principais ganhos. 

 

Reduzir gaps de competência 

O primeiro benefício que se pode observar é também o mais direto. 

Usamos T&D para reduzir a lacuna entre as competências que temos e as 

de que necessitamos. E o que necessitamos pode vir de diferentes fontes: 

 Condições para o sucesso da estratégia de negócios; 

 Requisitos para realizar as tarefas de cargos e funções; 

 Busca por cumprir leis, normas e códigos de conduta; 

 Resolução de problemas e crises; 

 Melhorias de produtos ou serviços; 

 Inovação e empreendedorismo interno. 

https://www.gupy.io/blog/gestao-estrategica-de-pessoas
https://www.gupy.io/blog/gestao-estrategica-de-pessoas
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Melhorar indicadores de RH 

  

As competências são conceituadas a capacidade de realização, que tem 

como elementos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA). Assim, 

quando pensamos em melhorar turnover, assiduidade, clima organizacional e 

produtividade, podemos facilmente encontrar a necessidade de T&D. 

Um exemplo simples é o do absenteísmo. Um dia, você confere o controle 

de ponto na sua mesa de trabalho e, então, vê inúmeras faltas no último 

trimestre. Nesse caso, o que se espera é uma mudança de atitude — que pode 

ser treinada ou buscada no mercado. 

Poderia ser também a falta de habilidades e conhecimentos. O líder de 

um setor pode reclamar da produtividade do time, e você notar que os 

colaboradores não dominam a tecnologia do processo produtivo, só para citar 

um caso. 

 

Desenvolver talentos  

A escassez de talentos é um problema enfrentado por diversas empresas. 

Em levantamento realizado pelo Manpower Group, os contratantes brasileiros 

apontam a falta de competências técnicas (33%) e comportamentais (19%) 

entre as principais dificuldades para efetuar uma contratação.  

 

Vantagens dos treinamentos: 

 

 Estar in compliance 

 

A situação de conformidade da empresa com normas legais 

frequentemente é alcançada com o auxílio de treinamentos. Imagine que as leis 

profissionais passam a exigir um novo tipo de equipamento de proteção 

https://www.gupy.io/blog/turnover
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individual (EPI), é necessário qualificar para que os colaboradores saibam utilizá-

lo. 

 

 Lidar com sazonalidade e excesso de demanda 

Diversas empresas precisam recrutar profissionais temporários pelo 

aumento de demanda durante um período do ano ou diante de um pedido fora 

do padrão. É o tipo de coisa que acontece, e um grande exemplo é a pandemia 

que assola o mundo. Bem, os treinamentos ajudam a capacitar essa mão de 

obra no curto prazo. 

 

 Melhorar a motivação e o bem-estar dos colaboradores 

Por vezes, é preciso agir pontualmente nas questões relacionadas 

à motivação e ao bem-estar no trabalho. Aqui, também não há como prever 

todas as variáveis — de crises econômicas à epidemias, há uma série de coisas 

difíceis de antecipar que podem abalar o moral e a saúde dos profissionais, 

exigindo treinamentos. 

 

Vantagens do desenvolvimento de pessoas:    

 

 Alinhar os treinamentos aos objetivos organizações 

O desenvolvimento oferece a visão de longo prazo e, portanto, fornece os 

critérios para que a Gestão de Pessoas escolha os treinamentos alinhados à 

estratégia de negócios. Por exemplo, se uma organização pretende abrir dez 

lojas nos próximos Cinco anos, haverá um plano de desenvolvimento de 

gerentes e, dentro dele, diversos treinamentos. 

 

 Promover o amadurecimento do profissional 

Por meio do desenvolvimento, a gestão de pessoas oferece o suporte 

para o crescimento do colaborador e busca realizar os seus potenciais. 
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Consequentemente ocorre o crescimento do valor do capital humano da 

empresa. 

 

 Atrair talentos 

Também será possível constatar uma melhoria na oferta de valor da 

empresa para colaboradores e candidatos. Ao lado de salários e benefícios, o 

profissional enxergará as oportunidades de crescimento e evolução na carreira. 

 

 Formar líderes 

Por fim, o desenvolvimento oferece condições para formar pessoas para 

as posições-chave. Os líderes serão pratas da casa, já plenamente inseridos na 

cultura organizacional e com grande senso de fidelidade. 

 

Como funciona o T&D entre níveis hierárquicos?   

As práticas de treinamento e desenvolvimento de pessoas precisam estar 

ajustadas aos níveis hierárquicos da empresa. Isto é, deve existir uma aderência 

entre as necessidades de cada uma das partes do negócio. 

 

Liderança 

Identifica os perfis de liderança desejados pela empresa e desenha o 

caminho dos colaboradores até o comando das equipes ou para serem 

lideranças informais. No percurso, haverá diversos treinamentos, avaliações de 

desempenho e feedbacks no sentido de evoluir a capacidade de motivar, 

orientar, influenciar e afins. 

 

Gestores 

Exige a formação das pessoas para compor os quadros administrativos 

da empresa, por vezes, sendo trabalhado em conjunto com a liderança. Os 

https://www.gupy.io/blog/feedback-negativo-ao-candidato
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programas, nesse caso, são bastante centrados em planejamento estratégico, 

pensamento sistêmico e entendimento das características da organização.  

 

Colaboradores 

Pode conectar as posições hierárquicas da empresa ou serem voltados 

para melhorias, como educação continuada, reciclagem, clima, produtividade 

etc. O segredo, nesse nível, é coletar o máximo de informações porque há 

grande diversidade de cargos. 

 

Por que investir em treinamento e desenvolvimento? 

Ao pensarmos em um RH estratégico, ou seja, que é um braço da gestão 

para alcançar os objetivos organizacionais, treinamento e desenvolvimento de 

pessoas serão práticas indispensáveis.  

Como foi visto, aprendizado e crescimento são os alicerces para que a 

organização atinja suas metas em relação aos processos internos, clientes e 

finanças. 

Além disso, no mundo de hoje, em que a tecnologia trouxe mudanças 

rápidas e constantes, as competências precisam ser sistematicamente 

recicladas. 

 

11.6. Recrutamento e Seleção 

 

 Recrutamento e Seleção de pessoas (R&S): o que é, como fazer o 

processo e melhores técnicas 

Recrutamento e Seleção é uma área de Recursos Humanos que objetiva 

atrair, escolher e contratar a pessoa certa para uma vaga de emprego.  

https://www.gupy.io/blog/gupy-rh-estrategico
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O processo de Recrutamento e Seleção de pessoas está presente em 

diferentes formas na sociedade desde os primórdios do capitalismo. Certamente 

é um dos processos mais importantes de qualquer empresa. Envolve diferentes 

técnicas, metodologias e etapas e vem se transformando nos últimos anos. 

A mudança de ótica que a área de Recursos Humanos sofreu 

recentemente para se tornar mais estratégica impactou o R&S.  

A inovação tecnológica e as novas políticas de inclusão social trouxeram 

junto uma mudança no perfil dos profissionais de diversos segmentos e no modo 

de atuação do RH, que precisou adequar posturas e estratégias para recrutar 

perfis alinhados com a cultura das empresas. 

 

11.6.1. O que é recrutamento? 

 

Recrutamento é um subsistema do RH responsável pela atração de 

candidatos para vagas de emprego disponíveis em uma organização. O 

recrutamento pode ser feito tanto para vagas disponíveis no momento quanto 

para vagas de banco de talentos. 

 

11.6.2. O que é seleção de pessoas? 

 

Uma vez que a vaga conquiste uma certa quantidade de candidatos 

durante o processo de recrutamento, um ou mais candidatos serão identificados 

como os mais adequados para a posição durante a seleção. 

Com o propósito de contratar a pessoa certa de forma justa e equitativa, 

o processo seletivo pode incluir: 

 

 Testes; 

https://www.gupy.io/blog/recursos-humanos
https://www.gupy.io/blog/banco-de-talentos
https://www.gupy.io/blog/testes-de-selecao


 

 

P
ág

in
a6

3
5

 

 Vídeos; 

 Entrevistas; 

 Dinâmicas. 

 

11.6.3. O que faz a área de Recrutamento e Seleção? 

 

O papel da área de R&S é prover a empresa de talentos com 

conhecimentos e habilidades para ocupar as vagas em aberto, considerando 

também as atitudes condizentes com os valores e objetivos corporativos. 

É comum ver a equipe de R&S indo “a campo”, nas áreas demandadas 

realizando o levantamento em conjunto com os gestores de áreas, das 

informações prévias sobre os perfis esperados — formação, experiência, 

conhecimentos, habilidades — para sintetizar as principais características que 

os profissionais devem ter para participar do processo. 

 

11.6.4. Quais são os tipos de Recrutamento e Seleção? 

 

Existem diferentes formas de se fazer um processo de Recrutamento e 

Seleção, por isso, selecionamos os principais tipos para que você possa se 

familiarizar: 

 Recrutamento externo: busca no mercado de trabalho pelo profissional 

ideal para a vaga em aberto. 

 Recrutamento interno: seleção dos talentos já existentes na empresa com 

o aproveitamento das habilidades conhecidas e desenvolvidas nos 

departamentos. 

 Recrutamento misto: quando a empresa divulga a nova oportunidade para 

os talentos internos e externos 

https://www.gupy.io/blog/video-no-processo-seletivo
https://www.gupy.io/blog/roteiro-de-entrevista
https://www.gupy.io/blog/dinamica-de-grupo
https://www.gupy.io/blog/recrutamento-externo
https://www.gupy.io/blog/recrutamento-interno-aprenda-como-fazer
https://www.gupy.io/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-recrutamento-misto
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 Recrutamento às cegas: recrutamento que não considera as informações 

pessoais como critérios de seleção ou eliminação de um candidato. 

11.6.5. O RH estratégico ao longo do tempo 

 

No mundo corporativo, existe uma ruptura no que se refere ao diferencial 

competitivo. 

Até o século passado, o que diferenciava uma empresa da outra era a 

tecnologia de que cada uma dispunha. Empresas capazes de implementar mais 

inovações tecnológicas conseguiam vantagem no mercado, pois permitia que 

elas produzissem em maior quantidade e com mais qualidade. 

Mas, nos últimos anos, as tecnologias têm ficado mais acessíveis, 

tornando-se commodities. Seu acesso é somente um meio para construção de 

operações mais eficientes e inovadoras. 

Veja por exemplo o caso dos smartphones: o primeiro lançamento trouxe 

uma mudança completa em relação aos celulares tipo “tijolão”. 

Concluímos, então, que o diferencial competitivo já não está mais na 

tecnologia. Então, onde está? A resposta que a maioria dos especialistas 

encontrou foi: nas pessoas. 

Em primeiro lugar, porque são elas que criam a inovação tecnológica.  

Escolhemos uma empresa baseados na experiência que temos com ela. 

O atendimento é cordial? Quando tenho um problema, ele é resolvido 

rapidamente? A empresa demonstra preocupação com questões importantes 

para mim? 

Dessa maneira, podemos dizer que o RH e o recrutamento são 

estratégicos porque garantem à sua empresa uma equipe de pessoas altamente 

capacitadas, engajadas, produtivas, com valores compatíveis com os da 

organização, dispostas a melhorar continuamente, e assim por diante. 

Ou seja, é o recrutamento que provê sua empresa com aquilo que ela 

precisa para se destacar no mercado e obter sucesso: excelentes profissionais. 

https://gupy.io/blog/experiencia-do-candidato/
https://gupy.io/blog/como-encontrar-candidatos-qualificados-para-o-cargo/
https://gupy.io/blog/como-encontrar-candidatos-qualificados-para-o-cargo/
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11.6.6. Recrutamento e seleção estratégico 

 

Como foi possível perceber, atualmente, os talentos são o bem mais 

valioso de qualquer empresa, o que mostra como esse processo tem um papel 

essencial. Se for pouco eficaz, pode resultar em perdas de 

produtividade, turnover, prejuízos na experiência dos clientes da empresa e 

aumento de custos no médio e longo prazo. 

Por essa razão, olhar o R&S de forma estratégica e não mais operacional 

e burocrática é fundamental. 

 

11.6.7. Processo de recrutamento e seleção: passo a passo 

 

Colocar em prática um plano de seleção e recrutamento de pessoas exige 

um conjunto de fatores, como: 

 Time ou equipe responsável; 

 Budget; 

 Planejamento; 

 Infraestrutura; 

 Poder de execução. 

Para operacionalizar um bom processo de R&S, primeiro é essencial 

definir quais serão as etapas, desde a criação da vaga até o momento da 

contratação, criando um verdadeiro fluxo das atividades e os seus respectivos 

prazos. 

Além disso, é de conhecimento que quanto mais etapas existirem no 

processo, menor será o engajamento dos candidatos, ou seja, maior será a 

desistência das pessoas durante a evolução das etapas. 
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Dessa forma, é importante que o RH consiga escolher quais as melhores 

etapas para selecionar talentos para cada vaga. Por exemplo, existem dezenas 

de tipos de testes de seleção e recrutamento. Qual aplicar? 

Etapas mais fundamentais e comuns a qualquer processo de 

Recrutamento e Seleção de pessoas.  

 

1º. Atrair os candidatos certos para sua vaga 

Para cada vaga, é essencial tomar um tempo para construir 

sua divulgação de forma otimizada. Ou seja: 

 Um título que atraia as pessoas certas; 

 Uma descrição de vaga motivadora; 

 Requisitos obrigatórios e desejáveis para aquele cargo; 

 Um resumo sobre a empresa e detalhes como salário e benefícios. 

Após estruturar a vaga, selecionar corretamente os meios de divulgação 

da mesma, a fim de atingir o público desejado. 

Além disso, pode ser que sua empresa tenha optado por uma vaga 

confidencial, seja por causa de uma substituição em andamento ou para evitar 

que concorrentes acompanhem a ampliação da sua equipe. 

Pensando nessa situação, é importante que o recrutador mantenha a 

postura discreta e saiba manter o sigilo necessário tanto em relação ao público 

interno quanto externo da empresa, podendo contar também com ferramentas 

que apresentem esse tipo de funcionalidade. 

  

Alinhamento de vaga RH e Gestor 

 

A liderança por si só já não é uma função fácil e o gestor precisa ter 

domínio da equipe para planejar ações, estabelecer metas e almejar resultados. 
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Sendo assim, os profissionais contratados precisam corresponder às exigências 

do líder imediato. 

O RH, junto ao gestor, deve desenhar cada vaga de acordo com a 

necessidade da área. Veja os passos desse alinhamento para suprir as lacunas 

da vaga que um bom profissional deve suprir: 

 Cargo e nível a ser preenchido; 

 Competências e habilidades necessárias; 

 Definição de salário, regime de contrato, benefícios; 

 Resultados esperados. 

 

2º. Identificar os melhores candidatos na triagem de CVs 

Os currículos dos profissionais devem ser interpretados sempre em busca 

de informações relevantes sobre suas competências.  

Para garantir que o melhor seja identificado na triagem, um conjunto de 

etapas menores precisam ser realizadas: 

 Realizar um bom planejamento da vaga; 

 Construir um jobdescription atraente; 

 Utilizar testes online e offline; 

 Aplicar dinâmicas, painéis e outras etapas vivenciais; 

 Treinar gestores e recrutadores; 

 Utilizar um software que auxilie na triagem de forma assertiva. 

É importante destacar que nenhum processo de Recrutamento e Seleção 

precisa de todas as etapas, testes e diferentes dinâmicas existentes. 

 

 

https://www.gupy.io/blog/job-description
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3º. Fazer uma entrevista estruturada 

A entrevista estruturada consiste em um roteiro de perguntas elaboradas 

previamente e aplicadas igualmente entre os candidatos. Possibilita, assim, 

maior objetividade e imparcialidade na avaliação das respostas e dos indivíduos. 

Fato que existem entrevistas semi-estruturadas e desestruturadas. Cada 

formato é mais adequado de acordo com a realidade de cada empresa e cada 

entrevistador. Entretanto, pesquisas mostram que o preparo do momento da 

entrevista tem grande chance de aumentar a assertividade da contratação e 

reduzir um potencial turnover. 

A entrevista estruturada é planejada para colher o máximo de informações 

relevantes por meio de perguntas estrategicamente pré-determinadas. Essas 

perguntas precisam levar em consideração: 

 Os valores e cultura da empresa; 

 As competências esperadas do colaborador; 

 As habilidades esperadas pela área de negócio contratante; 

 Os tipos de pergunta existentes para criar um roteiro completo 

(Gerais, Situacionais, Comportamentais e Técnicas). 

As perguntas são as ferramentas de investigação da entrevista 

estruturada. É a partir delas que as informações serão extraídas dos candidatos. 

Portanto, é imprescindível que sejam elaboradas com eficiência. 

 

4º. Analisar Indicadores de Recrutamento e Seleção para construir 

um recrutamento inteligente 

Os indicadores de desempenho em RH são um recurso importante para 

avaliar a gestão e o crescimento de uma empresa. 

É por meio dessas ferramentas que o departamento consegue identificar 

o que está funcionando e quais pontos devem ser melhorados a fim de garantir 

o máximo aproveitamento do quadro de funcionários. 

5º Definir a faixa salarial 
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Mesmo que a empresa tenha um departamento de cargos e salários, na 

hora de estruturar a vaga para Recrutamento e Seleção é essencial determinar 

o salário para o cargo que será ocupado. 

É importante pesquisar o mercado e oferecer uma remuneração 

condizente com as competências e formação dos candidatos à vaga, caso 

contrário, a empresa pode perder um excelente profissional para outra 

oportunidade financeira. 

Por outro lado, tenha cuidado em relação a essa definição, pois, caso um 

profissional seja contratado com salário maior do que os demais funcionários, a 

transparência e especificidades das funções que justifiquem um salário 

diferenciado devem ocupar um lugar de destaque na comunicação interna para 

evitar ruídos e desmotivação.  

 

A diversidade e inclusão no R&S: como planejar o seu processo 

seletivo 

O assunto é vasto e está constantemente nas mídias. A diversidade é 

amplamente discutida em diversos canais, seja para levantar a bandeira e 

defender os direitos, seja para discutir sobre o tema nas empresas. 

Não é uma surpresa resvalar no RH e abrir a discussão para a maneira 

como o departamento que cuida da gestão de pessoas vem lidando com a 

inclusão de pessoas com características diversas, sejam elas de origem étnica, 

biológica, cultural, social e outras, nos processos de Recrutamento e Seleção. 

As cotas de vagas disponíveis aos PCDs (pessoas com deficiências), que 

são uma exigência governamental, devem ser preenchidas em um processo sem 

diferenciação ou distinção, a menos que o tipo de vaga tenha impedimentos 

como acessibilidade e uso de equipamentos. 

Também os candidatos transgêneros não podem ser segregados de um 

processo seletivo. O RH deve estar preparado para incluir de forma bastante 

sensível e empática aquele candidato que se identifica por um gênero diferente 

do qual foi registrado ao nascer. 
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Com isso, muitas empresas estão aderindo ao recrutamento às cegas, ou 

seja, com análise prévia das habilidades, das competências e dos 

conhecimentos, desconsiderando informações como gênero, idade, estado civil, 

por exemplo. 

Promoção do Primeiro Emprego 

 A Instituição estimulará o Primeiro Emprego através da contratação dos 

jovens no mercado de trabalho, buscando uma qualificação do jovem através da 

Lei nº 10.097 /2000 do Aprendiz Legal, o jovem tem a oportunidade de inclusão 

social e de desenvolver competências para o mundo do trabalho, enquanto os 

empresários têm a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros 

profissionais do país, difundindo os valores e cultura de sua empresa. 

 

11.6.8. Recrutamento & Seleção - Processo Público 

Considerando e visando transparência na captação de pessoas à 

destinação das vagas, serão seguidos abaixo descritos: 

São etapas constantes da seleção de pessoal: 

 Edital de seleção: Edital devidamente numerado, constando 

endereço eletrônico dos sites de inscrições. 

 Descrição do quadro de vagas: Cargo, nº de vagas, jornada e 

salário de ingresso. 

 Características e requisitos mínimos da função: Descrição da 

atividade de cada função solicitada no Edital e seus requisitos básicos. 

 Dados da Inscrição: Meios para executar a inscrição e calendário 

com as datas e instruções de acompanhamento das etapas do processo.  

 Requisitos básicos para a participação no processo seletivo. 

 Objetivos e etapas da seleção. 

 Publicidade: Consideração sobre o acompanhamento do processo 

pelo site. 

 Disposições Finais: Validação e veracidade de documentos 

validade do processo. 
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 Anexos: Conteúdos programáticos elencados por cargos. 

 Divulgação dos locais de provas. 

 Divulgação dos gabaritos. 

 Divulgação da lista dos aprovados 

 Comunicação de recursos.  

 Seleção dos aprovados da 1º fase. 

 Comunicado - 2º fase 

 Chamada para fase de entrevista/dinâmicas. 

 Divulgação final dos aprovados. 

 Comunicação – entrega de documentação. 

 

Existe a possibilidade na formatação de processos seletivos simplificados 

devido pandemia, com publicação em site e locais de fácil visibilidade 

disponibilizando e-mail para cadastramento de currículos com prazo para 

inscrição determinados. 

 

Segue abaixo os Modelos Encaminhamentos para Exame Médico Ocupacional 

e Relação de Documentos para Contratação: 
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Integração / Política de Treinamento 

 

O processo de Integração visa sobretudo acolher o novo Colaborador à 

Instituição, dando amplitude sobre seus conceitos, normas, tratativas, bem como 

fazer a apresentação aos Colaboradores e dependências da Organização. 

O material abaixo (Regimento Interno) contempla parte da Integração, 

dando suporte ao entendimento das normas de rotinas e afins. 

 

 

11.7. Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas ou 

Administração de Recursos Humanos. 
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É a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas 

administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com 

as organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem 

como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. 

O sistema de Recursos Humanos é composto basicamente pelas funções 

de recrutamento ou captação, seleção, treinamento, desenvolvimento e 

retenção: remuneração e benefícios. 

Os temas mais diretamente derivados da Psicologia e Sociologia dizem 

respeito a expectativas e atitudes em relação ao trabalho, motivação, 

participação, liderança, comunicação, conflito, poder, influência, qualificação, 

produtividade. Temas mais atuais consideram o estudo do poder e cultura 

organizacional, novas formas de organização do trabalho, qualidade de vida no 

trabalho, práticas de envolvimento dos trabalhadores, comprometimento dos 

níveis gerenciais, ligação entre a estratégia empresarial e de recursos humanos. 

Considera-se que até então o modelo de gestão de recursos humanos 

mais praticado é aquele que tem ampla influência da Administração Científica de 

Taylor e da Escola das Relações Humanas, que buscou basicamente adaptar as 

pessoas ao sistema de trabalho taylorista. É mais caracterizado por um modelo 

de "Controle", baseado numa relação de trabalho de baixa confiança. Este tem 

sido o modelo dominante, a despeito dos desenvolvimentos teóricos da escola 

humanista, sócio técnica, e de desenvolvimento organizacional que enfatizam o 

enriquecimento de cargos e o desenvolvimento do potencial humano. 

É chamado recursos humanos o conjunto dos empregados ou dos 

colaboradores de uma organização. Mas o mais frequente deve chamar-se 

assim à função que ocupa para adquirir, desenvolver, usar e reter os 

colaboradores da organização. O objetivo básico que persegue a função é 

alinhar as políticas de RH com a estratégia da organização. 

No Brasil, o profissional responsável pela área de Recursos Humanos na 

empresa usa o código CBO 142205 Gerente de Recursos Humanos (e 

sinônimos). A formação técnica dos profissionais de Recursos Humanos é nível 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_Vida_no_Trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_Vida_no_Trabalho


 

 

P
ág

in
a6

4
7

 

superior, e o certificado de conclusão do curso é registrado no Conselho 

Regional de Administração (CRA), para obterem a carteira profissional. 

 

1.7.1Sistema de gestão de pessoas 

 

A gestão de pessoas se divide em: 

 Provisão de recursos humanos; 

 Aplicação de recursos humanos; 

 Recompensar pessoas; 

 Manutenção de recursos humanos; 

 Desenvolvimento de recursos humanos; 

 Monitoração de recursos humanos. 

 

Processo de provisão consiste em abastecer a empresa com mão de obra 

qualificada. Refere-se ao recrutamento e seleção de pessoal. 

Planejamento de recursos humanos é o processo de decisão a respeito 

dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais, 

dentro de determinado período de tempo. Trata-se de antecipar qual a força de 

trabalho e talentos humanos necessários para a realização a ação 

organizacional futura. O planejamento estratégico de Recursos Humanos deve 

ser parte integrante do planejamento estratégico da Entidade e deve contribuir 

para o alcance dos objetivos da empresa, incentivando o alcance dos objetivos 

individuais de cada pessoa. 

 

11.7.1. Gestão de pessoas 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Administra%C3%A7%C3%A3o
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Apesar da disseminação em tempos recentes dos cursos de gestão de 

pessoas, tal prática ainda é confundida com uma atividade restrita ao setor de 

recursos humanos. Neste âmbito, as habilidades humanas assumem 

importância capital para qualquer gestor. O principal modelo de gestão de 

pessoas atualmente é a Gestão por Competências. 

A gestão de pessoas ou recursos humanos de uma organização ou 

qualquer natureza é assunto estratégico e desafiador, visto que muitos são os 

preceitos, ambientes e teorias para seu melhor desempenho.  

São as pessoas que gerenciam, controlam, executam tarefas e 

processos. Portanto, nota-se que, independentemente de qual seja o tipo da 

organização e os seus objetivos, o sucesso das mesmas depende muito do 

investimento nas pessoas que ali trabalham, com a identificação, treinamento e 

desenvolvimento. 

A Gestão de Pessoas enfrenta ainda alguns desafios como alinhar as 

pessoas às estratégias da organização; reter talentos (desenvolver as 

potencialidades das pessoas); e principalmente, buscar o comprometimento do 

líder (gestor) com a gestão de pessoas, entre outros. Desse modo, as tendências 

de gestão de pessoas para os próximos anos, estão relacionadas às 

preocupações dos gestores com a área de Recursos Humanos. 

 

Comunicação como benefício da gestão de pessoas 

 

A comunicação é primordial no processo de gestão de pessoas. O uso da 

comunicação correta pode garantir uma melhor adesão dos recursos humanos 

nas ações da organização, evitando erros de interpretação e de avaliação. Com 

o grande acesso à tecnologia e com a rapidez com que a mesma é propagada, 

a comunicação por esse meio em prol da gestão de pessoas é muito utilizada e 

solicitada para a melhoria, manutenção e solução às diversas situações.  

Devendo ser a comunicação na Entidade muito importante para auxiliar 

que seus membros construam boas relações interpessoais, as quais possibilitem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_por_Compet%C3%AAncias
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melhor convivência e compreensão acerca de seus companheiros. O ambiente 

deve ser, portanto, harmonioso e cooperativo, ou seja, é importante existir 

sintonia entre os membros da organização. De acordo com relatório do CTCP 

(2016), a comunicação interna tem papel fundamental no desenvolvimento de 

uma identidade e cultura organizacionais, criando referências aos 

comportamentos dos membros da Entidade. 

É verificado que o primeiro ponto importante na comunicação em 

empresas, é sua consonância com o planejamento estratégico que será adotado, 

é importante conhecer a visão e a estrutura da empresa, para transmitir aos 

colaboradores, clientes, parceiros, entre outros, as ideias da instituição, pois a 

maneira como é feita a comunicação com os colaboradores, influencia na forma 

em que reagirá a alguma mudança ou objetivo da instituição, o envolvimento e a 

indiferença são dois opostos que têm suas motivações nos mesmos fatores, 

dependendo de suas exposições, o indivíduo pode pender para determinado 

lado (CTCP, 2016). 

“[...] torna-se fundamental envolver todos os stakeholders, isto é, todos 

aqueles que, de alguma forma, desempenham cargos de liderança e/ou 

influência. São eles quem melhor sabem comunicar e influenciar os restantes 

colegas, informando-os, criando aceitação e alinhando-os com a mudança e os 

interesses da empresa.” (CTCP, 2016, p.10) 

Segundo Vieira, Ikissima, Gomes e Assis Júnior (2004), esta boa relação 

que um bom sistema de comunicação cria, permite que os funcionários deixem 

de se destacar – apenas – pelo profissionalismo, mas também se destacam pelo 

trabalho em conjunto e pelo auxílio aos companheiros, o sentido de equipe 

ganha força. 

A comunicação correta entre os colaboradores, também traz o sentido de 

igualdade quando transmitida além de uma só camada hierárquica, sem 

distinções por cargo ou setor de atuação, pois mantém que todos compartilhem 

suas idéias. Além disso, os meios eletrônicos para comunicação devem ser 

utilizados como ferramentas, mas não pode sobrepor o contato pessoal 

(SILVEIRA, 2006). 
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Além da comunicação básica, troca de informações, uma forma de 

comunicação que é valorizada na instituição é o feedback, que é um processo 

de retroinformação, ou seja, envolve as ações e respostas sobre elas, em 

relação à ações que foram negativas para a Entidade e/ou individualmente, serve 

como um meio de orientar uma melhoria e ajudar na tomada de decisões 

melhores, no futuro. 

Se a boa comunicação é importante e facilita o desenvolvimento das 

atividades, falhas na comunicação podem atrapalhar no desenvolvimento de 

todos, falta de informações ou as informações transmitidas de maneiras erradas 

podem causar transtornos e levar a instituição ao descrédito, tanto em âmbito 

interno quanto externo. 

Ainda segundo Jacomini (2011), grande parte das falhas de comunicação 

está relacionada aos meios de comunicação desapropriados, portanto é 

importante que a instituição invista em meios de comunicação adequados e em 

treinamentos para seus funcionários se adaptarem aos mesmos. Esta 

comunicação com qualidade só tem a trazer bons frutos à equipe, pois reduz 

conflitos, evita perda de tempo e aumenta a produtividade. 

 

Gestão de pessoas: serviço privado x público 

 

Uma organização do setor público difere em muito de uma organização 

do setor privado. 

Cohen (2003) afirma que, dependendo do tipo de trabalho que os 

colaboradores da organização realizem, com ou sem interação social direta, os 

resultados vão depender necessariamente da representação social resultante. 

 

Desafio no funcionalismo público 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_privado
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Uma definição possível para Gestão de Pessoas no setor público é: 

esforço orientado para o suprimento, a manutenção, e o desenvolvimento de 

pessoas nas organizações públicas, em conformidade com os ditames 

constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do ambiente 

em que se inserem (BERGUE, 2007, p.18). 

O servidor submetido às normas e regras que regem o serviço público 

incorpora a lógica governamental e age como instrumento regulador, com o 

objetivo de reduzir os gastos públicos, centrando-se nos resultados que devem 

ser obtidos e nas metas produtivas a ele impostas (Pestana, Sauerbronn, & 

Morais, 2011). Esta condição coloca o servidor em uma situação vulnerável 

diante do cliente-cidadão, pois, sendo ele representante do Estado, 

simbolicamente emissário dos limites e deficiências governamentais, facilmente 

lhe é conferida toda a sorte de maldizeres e depreciações. Ele recebe os 

impactos dos problemas sociais do Estado brasileiro, que não tem uma política 

pública de proteção social diante das mazelas da vida no trabalho. 

Uma característica da gestão de pessoas no âmbito público e, ainda, um 

dificultador nos seus processos pode ser observada na presença de 

paternalismo no seu funcionalismo, permanecendo constante mesmo com 

mudança de gestões. 

Trata-se de uma cultura forte e concreta, diante de sua 

normatização/legislação, mas que permite a vulnerabilidade da gestão de 

pessoas, muitas vezes quase imperceptível, diante da estabilidade fornecida 

juntamente com a ausência de rigidez nos padrões e rotina, proporcionados certa 

desmotivação por parte dos servidores, diretamente influenciada na 

produtividade dos mesmos. 

 

A imagem da administração pública tem, ao longo dos anos, sido 

prejudicada pela perda de credibilidade e eficiência. A crítica ao setor é em muito 

direcionada ao servidor público, a quem se atribuem problemas de mau 

atendimento, falta de conhecimento e profissionalismo. Por outro lado, o servidor 

se depara, muitas vezes, com um sistema que tem apresentado poucas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gastos_p%C3%BAblicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paternalismo
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alternativas para mudança desse cenário. É preciso evidenciar a integração das 

estratégias de recursos humanos às competências, isto é, aos conhecimentos, 

habilidades e atitudes, requeridos pela Entidade, com vistas a alcançar 

resultados eficazes, ou seja, é necessária uma gestão estratégica de pessoas. 

É importante, principalmente no setor público, ter uma Gestão Estratégica de 

Pessoas (GEP), pois este setor tem como objetivo o bem comum, a satisfação 

dos cidadãos frente aos serviços prestados, sendo necessários servidores 

públicos capacitados, motivados e integrados com as estratégias da 

organização. Desta forma, a Gestão de Pessoas deve estimular a formação do 

servidor público, tendo como consequência o oferecimento de melhores 

serviços, usuários satisfeitos, e servidores qualificados.  

 

Motivadores 

  

Um dos fatores motivacionais é o reconhecimento do bom desempenho 

que ocorre por meio de devolutiva. O funcionário quer ser reconhecido pelo 

trabalho que realiza, quer se sentir valorizado pelo seu bom desempenho. 

Proporcionar crescimento, desenvolvimento e perspectiva de progressão no 

futuro, também é um fator motivacional importante, pois o funcionário se sente 

mais entusiasmado a trabalhar quando a instituição oferece oportunidades de 

capacitação. 

Além disso, a realização pessoal é outro fator determinante, onde para 

Silva e Rodrigues (2007, p.51), “(...) a pessoa evidencia um alto nível de 

motivação para auto realização e busca sua autonomia, assumindo desafios 

reais no seu trabalho e lutando continuamente pelo seu sucesso pessoal”. 

Para Robins (2002, p.342): “Motivação, é a disposição de exercer um nível 

elevado e permanente de esforço em favor das metas da organização, sob a 

condição de que o esforço seja capaz de satisfazer alguma necessidade 

individual”. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motiva%C3%A7%C3%A3o
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Em Chiavenato (2000, p.164): “Motivação, refere-se às forças dentro de 

cada pessoa que a conduzem a um determinado comportamento." 

Em qualquer segmento, a motivação move o ser humano para uma ação 

positiva a seu benefício, ao de seu próximo e de sua organização. E, existem 

inúmeros meios de gestão, bastando à análise concreta de estudos de casos 

para a ação efetiva em cada ambiente organizacional. 

 

Clima Organizacional 

O clima organizacional afeta a motivação, o desempenho e a satisfação 

no trabalho. Ele cria certos tipos de expectativas cujas consequências se 

seguem em decorrência de diferentes ações. As pessoas esperam certas 

recompensas, satisfações e frustrações na base de suas percepções do clima 

organizacional. O clima organizacional é o conjunto de fatores que interferem na 

satisfação ou descontentamento no trabalho. É o conjunto de variáveis que 

busca identificar os aspectos que precisam ser melhorados, em busca da 

satisfação e bem-estar dos colaboradores. 

Educação corporativa é a prática coordenada de gestão de pessoas e de 

gestão do conhecimento tendo como orientação a estratégia de longo prazo de 

uma organização. 

 

Desenvolvimento de Liderança 

O objetivo primário da delegação é conseguir que o trabalho seja feito por 

outra pessoa. Não apenas tarefas simples como ler instruções e girar uma 

alavanca, mas também a tomada de decisões e mudanças que dependem de 

novas informações. Com delegação, seu pessoal tem a autoridade para reagir a 

situações sem ter que consultá-lo a todo instante. 

A arte de saber delegar é cada vez mais uma necessidade dentro de uma 

organização, principalmente no que se refere à sua gestão. 
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Delegação é, fundamentalmente, confiar sua autoridade a outros. Isto 

significa que eles podem agir e tomar iniciativas independentes; e que eles 

assumem responsabilidade com você na realização das tarefas. Se algo dá 

errado, você também é responsável uma vez que você é o gerente; o truque é 

delegar de tal modo que coisas sejam feitas para não dar errado. 

Para habilitar uma pessoa para fazer um determinado trabalho, você deve 

assegurar que: 

 

 Ela sabe o que você quer; 

 Ela tem a autoridade para fazer isso; 

 Ela sabe como fazer isso. 

Esses três fatores dependem de: 

 Se comunicar claramente a natureza da tarefa; 

 A extensão de sua descrição; 

 As fontes de informações e conhecimento relevantes. 

Abaixo temos um comparativo do antigo modelo de liderança e do modelo 

atual, mais próximo e mais participativo com as atividades de toda a sua equipe: 

 

Líder do passado 

 Ser um chefe 

 Controlar as pessoas 

 Centralizar a autoridade 

 Estabelecer os objetivos 

 Dirigir com regras e regulamentos 

 Confrontar e combater 

 Mudar por necessidade e crise 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Combater&action=edit&redlink=1
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 Ter um enfoque "eu e meu departamento" 

 

Líder Atual 

 Ser um coach e facilitador 

 Empowerment 

 Distribuir a liderança 

 Conciliar visão e estratégia 

 Guiar com valores compartilhados 

 Colaborar e unificar 

 Ter um enfoque mais amplo 

 Ter um enfoque de "minha empresa" 

 

11.7.2. Gestão de Talentos 

 

Gestão de Talentos é um conjunto de processos que fornecem um 

benefício fundamental para qualquer organização: o desenvolvimento do 

potencial de cada um de seus colaboradores. Ou seja, a gestão de talentos é um 

dos objetivos mais importantes estrategicamente para qualquer organização, é 

uma oportunidade de agregar valor para a organização. A Gestão de Talentos é 

essencial para todas as áreas, e de qualquer ângulo, da organização por ser 

uma estratégia importantíssima para gerar ou manter vantagem competitiva, 

sucesso, eficiência e consistência. A Gestão de Talentos ocorre durante todo o 

tempo em que o talento é colaborador da companhia, se inicia no momentos das 

contratações, com a atração desses talentos, continua durante todo o processo 

de desenvolvimento e por fim na retenção desses talentos diferenciados 

desenvolvidos dentro da organização.  
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Relevância da Gestão de Talentos 

 

As empresas descobriram que, além de se preocuparem com a 

concorrência e com as exigências do mercado, é essencial para se diferenciarem 

competitivamente num mercado globalizado e cada vez mais agressivo, uma 

política de atração, retenção e motivação de talentos. Estão se dando conta de 

que investir tempo e dinheiro para contratar, treinar e desenvolver um funcionário 

e depois deixá-lo ir para a concorrência não é uma estratégia nada inteligente. 

A força de trabalho é a maior categoria de gasto para a maioria das 

organizações. O futuro da gestão está vinculado com soluções para fornecer 

funcionalidade de negócios centrada em uma plataforma unificada de Gestão de 

Talentos e de interação entre os diversos setores da empresa. Atualmente, o 

talento é o que conduz finalmente o sucesso do negócio e cria valor. As 

organizações dependem de soluções e serviços para avaliar, adquirir, 

desenvolver e alinhar talento com os objetivos de negócio, reduzindo 

significativamente os custos do processo, melhorando a qualidade de contratar, 

reduzindo riscos e alcançar níveis mais elevados de desempenho. A visão que 

rege as novas elaborações estratégicas de diferenciação é fundamentada no 

valor das habilidades e competências de seus colaboradores, individualmente e 

em equipe.  

Há décadas que para as organizações as pessoas são seu patrimônio 

mais importante, que se preocupam em reter seus talentos. Na atual economia 

do conhecimento, a retenção de funcionários talentosos pelas empresas é 

essencial para a sobrevivência e crescimento em cenários de constantes e 

imprevisíveis mudanças. O antigo modelo de gestão de mão de obra tem dado 

lugar à gestão dos trabalhadores do conhecimento, adaptáveis e que respondam 

com soluções eficazes e ágeis, criando novos processos, produtos e sistemas, 

incrementando os ativos intangíveis da organização para qual atuam.  

 

O Gestor de Talentos 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_de_trabalho
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O papel do Gestor de Talentos é fazer com que os talentos em sua 

supervisão se desenvolvam, rendam frutos para o time, área e companhia. O 

papel do Gestor de talentos é identificar aptidões e desenvolver habilidades. O 

gestor de talentos precisa entender que as pessoas não são incompetentes e 

sim mal gerenciadas e/ou desempenhando funções inadequadas ao perfil 

individual. 

Todas as pessoas são um talento se alocadas na função correta e 

treinadas da forma certa, porém, quando mal gerenciadas estão fardadas ao 

fracasso, não apenas individual, mas dá Um bom Gestor de Talentos é aquele 

que consegue extrair o melhor de cada um, que consegue identificar o perfil de 

cada funcionário para distribuir a tarefa certa para a pessoa certa. É função do 

Gestor de Talentos identificar as habilidades e saber aproveitá-las ao máximo 

além de identificar pontos a serem desenvolvidos e realmente desenvolve-los. 

Outro fator de extrema importância para o Gestor de talentos é a 

habilidade de delegar. Ao entender as capacidades, habilidades e limitações de 

cada um de seus talentos, ele pode delegar as tarefas adequadas para cada um 

deles, mas sempre fazendo um acompanhamento contínuo e periódico com 

cada um deles para traçar, definir e acompanhar as metas, prazos e objetivos.  

Um Gestor de Talentos não dá aos liderados somente o que eles querem, 

mas o que precisam. Esse Gestor precisa saber utilizar bem a ferramenta 

Feedback. Ele deve sempre ser assertivo e mostrar com fatos e dados o que 

está certo ou errado, propor soluções, mostrar os impactos das ações positivas 

e negativas de cada um de seus talentos, tudo no momento certo, Timing exato. 

Nenhuma área funciona sem gestores adequados, independente da área, todo 

gestor deve ser um Gestor de Talentos. Um time, departamento ou área não 

pode ser dependente de seu gestor, deve funcionar normalmente mesmo na 

ausência dele, o bom Gestor de alentos trabalha e prepara toda a sua equipe 

para fazer com que sua presença e atuação sejam cada vez mais 

desnecessárias, principalmente para os trabalhos cotidianos.  

Além da atração e da retenção, é necessário capacitar, atualizar e 

desenvolver talentos. É imprescindível a adoção de políticas de gestão de RH 

atraentes que vão além da remuneração diferenciada baseada no desempenho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feedback
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do trabalhador, inclui também benefícios como: participação nos lucros, cursos, 

auxílios sociais (farmácia, creche ou estudo p/ os filhos, etc), gestão da qualidade 

de vida no trabalho, estabilidade e segurança no emprego, planejamento de 

carreira, ambiente de trabalho saudável, com vistas a satisfazer as 

necessidades, objetivos e expectativas dos profissionais.  

Não é fácil ser um Gestor de Talentos, segundo o gestor Thaborda 

Guedes diz que, mas quem exerce essa função, deve sempre traçar o que fazer, 

e ir inserindo práticas e atitudes adequadas, de forma gradativa, até que o 

conceito se torne comportamento, entendendo e respeitando as limitações, 

capacidades e habilidades de cada membro d sua equipe em sua 

individualidade, e repartir as tarefas de forma sábia e condizente com essas 

individualidades. 

Neste novo modelo, o RH passa a ser o facilitador estratégico dos 

processos de Gestão de Talentos que capacitam gestores e trabalhadores, 

criando valor aos negócios. Mas os principais responsáveis pela Gestão dos 

Talentos da companhia são os líderes diretos de cada uma das equipes. 

De maneira geral, em todos os níveis, as empresas têm muito pouco em 

termos de quantidade e qualidade de seus líderes. Não temos crise de talentos, 

as organizações poderiam preencher com seus líderes internos esse vácuo de 

liderança e desenvolver seus verdadeiros e potenciais líderes. Mas, a despeito 

de todos os recursos, treinamento e desenvolvimento, eles não sabem como 

fazê-lo. É preciso comprometimento com o novo olhar e consciência de que o 

primeiro a mudar e se adaptar para diretrizes inovadoras é aquele que busca 

desenvolver talentos. Não é raro o gestor voltado para gestão de talentos querer 

em pensamento o novo, mas age e busca o que já está enraizado em seus 

modelos mentais, isto é, treinamentos ou programas de desenvolvimento que 

seguem um raciocínio apropriado ao passado e que não desafia novos 

comportamentos. Percebemos com mais clareza no exterior. Principalmente nos 

Estados Unidos, esse líder é mais comprometido com tomadas de decisão, 

ousado e pleno de coragem para argumentar o novo. Devido a globalização, as 

empresas estrangeiras desafiam o líder brasileiro a investir nesse caminho. É 

preciso ter coragem para refletir, questionar as atitudes e comportamentos e 
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entender a causa dos desafios que vivemos nas organizações em relação a 

talentos. Buscar soluções operacionais é solucionar um efeito pelo outro. Para 

ousar refletir é preciso dar importância ao planejamento e aprendizagem 

organizacional. É a união do desenvolvimento de líderes com ênfase na 

aprendizagem que leva fundamentalmente à solução de desafios de forma 

inovadora.  

As distinções entre gestão pública e privada começam na escolha dos 

profissionais e terminam na hora da demissão – ou na impossibilidade de demiti-

los. Presentes em quase todos os processos administrativos, essas diferenças 

não querem dizer que um setor é mais desafiador que outro: significam apenas 

que cada um deles possui peculiaridades às quais devem se atentar os bons 

líderes. 

As divergências têm início ainda antes da admissão do funcionário. 

Enquanto no setor privado, em geral, busca-se alguém com experiência de 

mercado, no público a prioridade é a qualificação técnica. Na primeira situação, 

o desafio do gestor está em escolher um funcionário com habilidades inerentes 

à função que será realizada. Já, no funcionalismo público, é necessário que o 

líder saiba alinhar diferentes perfis de profissionais que não foram por ele 

escolhidos, para que todos trabalhem em função do mesmo propósito. 

Uma vez contratado o funcionário, em ambos os setores, o gestor é 

instigado a manter sua equipe motivada, alinhada e evitar que desejem se 

desligar da função. No setor privado, existe a facilidade de direcionar 

funcionários e propósitos da empresa para que sejam similares, uma vez que há 

maior possibilidade de manifestar expectativas tanto por parte do contratante 

quanto do contratado. Ao mesmo tempo, é vantajoso que o gestor direcione 

esforços para manter seu funcionário fiel à vaga que ocupa, uma vez que 

substituí-lo, embora muito menos burocrático que no setor público, é algo que 

demanda tempo e dinheiro. 

Por outro lado, na área pública a possibilidade da demissão está mais 

distante da realidade. Com isso, é comum acreditar que há menos cobrança 

nesse setor, o que não deve acontecer, visto que metas e indicadores precisam 

ser atingidos, mesmo nas empresas públicas. Além disso, o desafio se mantém: 
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como manter a motivação da equipe sem a possibilidade de demiti-los, caso não 

cumpram o prometido? 

Alguns pontos podem ser considerados primordiais: primeiro, o gestor 

deve ter interesse em conhecer a realidade e as habilidades particulares de cada 

colaborador – apesar de ocupar determinado cargo, o funcionário pode não ser 

capaz, necessariamente, de executar o que se espera dele. Por outro lado, pode 

se sair de forma brilhante, caso sejam realizadas pequenas adaptações em suas 

funções. 

Também é válido compreender o que motiva cada um a estar na 

respectiva vaga. Entender o que levou a pessoa àquele cargo (estabilidade? 

novos desafios?) pode ajudar no direcionamento das suas atividades, para que 

sejam conduzidas da melhor maneira. 

Em ambas as organizações, públicas ou privadas, o engajamento dos 

funcionários é primordial para a efetividade do trabalho de cada um. E para que 

isso aconteça, é necessário um questionamento contínuo: sua comunicação está 

realmente clara com sua equipe? As pessoas sabem o que é esperado delas? 

Comunicação, engajamento da equipe, relacionamento interpessoal, 

habilidades essenciais para quem quer o desafio da liderança, 

independentemente do tipo de organização. 

 

11.8. Política de Recursos Humanos 

 

O papel de Recursos Humanos mostra aos longos dos tempos, seus 

desafios, suas competências que traçam caminhos de estratégias e/ou políticas 

que solidificam e asseguram uma boa gestão organizacional. Para tal, 

estabelecemos um conjunto de regras e normas visando alinhar os objetivos 

organizacionais com as necessidades dos Colaboradores, através de uma 

Política interna com padronização de todos seus processos. 
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O processo de Integração dos Colaboradores objetiva prestar o devido 

acolhimento ao recém contratado em seu ingresso na Empresa. Além de recebê-

lo com humanização, possibilita que o Colaborador se aproprie da filosofia e 

conceitos da Empresa, bem como ela é normatizada em todos os seus 

processos organizacionais. O REGIMENTO INTERNO, documento entregue no 

ato da admissão, sintetiza alguns dos mais importantes conceitos praticados e 

instituídos, servindo de base ao seu dia a dia. 

 

11.8.1. Regimento Interno 

 

Prezado Colaborador, 

 

Este Regimento foi criado para te dar suporte e auxílio às suas dúvidas. 

Elencamos alguns itens, que julgamos serem importantes para seu 

entendimento e aprendizado. 

Faça uma boa leitura e aproveite cada item para sua evolução pessoal e 

profissional. 

 

Seja muito Bem vindo!!! 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

Admissão 

 

Ao ingressar na empresa, todo colaborador passa por um período 

experimental de 45 dias, prorrogável por 45 dias, e seu desempenho é avaliado 
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pelo superior imediato, efetivando ou não sua contratação, podendo ser admitido 

por Contrato de Prazo Determinado. 

 

Horário de Trabalho 

 

Cabe à todo Colaborador cumprir o horário estabelecido em seu contrato 

de trabalho.  

Só será permitida mudança de horários, mediante autorização da chefia 

imediata. 

As horas excedentes deverão ser solicitadas à empresa de acordo com a 

necessidade do trabalho e entrarão como banco de horas a ser gozado mediante 

autorização prévia da chefia imediata e em consonância com a Convenção 

Coletiva da categoria. 

 

Registro de Ponto 

 

O registro de ponto deverá ser marcado única e exclusivamente pelo 

Colaborador, devendo fazê-lo no início de seu horário de trabalho, no intervalo 

para almoço/janta, bem como no término da jornada, com tolerância de 10 

minutos totais diários.  

Importante ressaltar que, são obrigatórias TODAS as marcações do 

ponto, sendo passível de sanções punitivas, as omissões diárias no sistema do 

ponto. 

Importante ressaltar que todas as vezes que o Colaborador precisar se 

ausentar (consultas agendadas, visitas domiciliares, banco, etc ...), deverá 

passar o ponto, registrando horário de sua saída.  Sempre que ocorrerem tais 

situações, deverá ser preenchida a Justificativa de Ponto e solicitar a assinatura 

da Gerência da Unidade. 
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Banco de Horas 

 

O saldo do banco de horas é informado no espelho de ponto, no final da 

página, após a validação da Empresa. Em caso de acúmulo de horas no período, 

o funcionário será notificado. Sempre que houver acúmulo de horas, positivas ou 

negativas, que não tenham sido geradas com autorização da Chefia, poderá 

ocorrer sanções punitivas de acordo com a Legislação (Carta de Orientação, 

Advertência, Suspensões) .... 

 

Ausências e Atrasos 

 

As justificativas para faltas são obrigatórias e devem ser feitas mediante 

a apresentação de atestados, vistados pela chefia imediata e entregues, no 

prazo de 48 horas a partir da data da ocorrência. 

Em caso de ausências legais (casamento, nascimento de filho, 

comparecimento à Justiça, doação de sangue, morte familiares), a justificativa 

deverá ser fornecida por órgãos oficiais. 

O abono dos dias, para os casos acima elencados seguirão de acordo 

com o estabelecido em Convenção Coletiva de cada categoria. 

Serão aplicadas sanções Legais à Colaboradores que, eventualmente 

faltarem injustificadamente. 

É expressamente proibida a prática de compensação de horas, para os 

casos de atrasos, tanto na entrada ao trabalho como no horário de repouso e 

alimentação. 

 

Pagamento 
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Os salários serão pagos via conta corrente do Colaborador, 

preferencialmente no Banco Santander, em consonância com o preconizado em 

Convenção Coletiva. 

 

Benefícios 

 

Concessão pelo empregador aos seus empregados, benefício 

denominado vale alimentação/ cesta básica sem caráter salarial através de 

cartão magnético cujo valor será creditado mensalmente dentro do cartão. 

O Vale Alimentação será reajustado anualmente de acordo com a 

homologação da Convenção Coletiva. 

O Crédito do cartão ocorrerá preferencialmente no primeiro dia útil do 

mês, podendo ser creditado também em data posterior, mas sempre dentro do 

mês vigente. 

O pagamento do vale alimentação só será realizado caso o colaborador 

não exceda 02 faltas no mês injustificadamente. 

 

Vale Transporte 

 

A solicitação do Vale Transporte será feita através de Termo de Opção no 

ato da Contratação, especificando itinerário, número de conduções/dia, valor 

unitário e Empresa que opera o VT solicitado. 

Os vales transporte serão fornecidos nos termos da Lei nº 7418.  

O Vale Transporte será custeado pelo beneficiário, na parcela equivalente 

a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer 

adicionais ou vantagens. 
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Férias 

 

Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o 

funcionário tem direito a férias sem prejuízo salarial e no melhor período para a 

empresa. 

As férias poderão ter seus prazos negociados e devem ser programadas 

pelo empregador de acordo com o artigo 134 da CLT, lembrando que não poderá 

ser acumulado dois períodos de férias vencidas. O responsável por cada setor 

deverá comunicar as férias de seus subordinados à Administração de Pessoal 

com pelo menos 30 dias de antecedência. 

Cabe a empresa estabelecer limites de colaboradores em férias nos 

meses de maior preferência, de forma a não prejudicar a qualidade dos serviços 

prestados pela empresa.  

 

Dos Deveres e Obrigações 

 

Todo Colaborador, além das disposições contratuais e legais, deve 

atender com rigor ao abaixo disposto: 

 

. Cumprir os compromissos assumidos no Contrato Individual de Trabalho, com 

zelo, espírito de Colaboração, atenção e competência profissional 

. Acatar com presteza e respeito às ordens e instruções de superiores 

hierárquicos 
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. Zelar pela disciplina, organização e asseio no local de trabalho e demais 

dependências da Empresa, assim como a boa conservação e manuseio de 

equipamentos, evitar desperdícios de materiais, energia elétrica, água, etc ... 

 

. Atentar às Normas de Segurança, utilizando equipamentos de proteção 

individual cedidos pela Empresa, evitando quaisquer tipos de acidentes 

 

. Fazer uso diário do Crachá de Identificação fornecido pela Empresa e 

responsabilizar-se por sua conservação 

 

. Manter o RH informado de qualquer alteração em seus dados pessoais, tais 

como, estado civil, nascimento de dependentes, alteração de endereço, etc ... 

 

. Praticar o uso correto de redes sociais disponibilizadas pela Empresa, e-mails 

corporativos, grupos de Whatsapp, ou qualquer outro meio interno ou até mesmo 

externo de comunicação, fazendo abordagens respeitosas, sem cunho ofensivo, 

sob pena de sanções amparadas pela legislação; 

 

. Não fazer menção desrespeitosa em redes sociais envolvendo o nome da 

Empresa, tampouco dos Colaboradores de Trabalho; 

 

. Respeitar a honra, boa fama e integridade física de todas as pessoas com as 

quais tenha contato diário dentro da relação de trabalho; 

 

. Não promover brincadeiras de mau gosto, algazarras, gritarias, fofocas, uso de 

palavras de baixo calão dentro do ambiente de trabalho; 
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. Não comercializar quaisquer produtos dentro do ambiente de trabalho, efetuar 

negócios, jogos ou atividades alheias ao trabalho; 

 

. Fumar somente fora das dependências e ambientes de trabalho; 

 

. Fazer uso diário de uniforme, apresentando-se corretamente vestido, em 

condições normais de higiene; 

 

.  Não dar ordens ou assumir atitudes de direção, sem ter para isso a necessária 

autorização; 

 

.  Não utilizar aparelho de telefonia nas dependências da Empresa , salvo se 

autorizado; 

 

. Não apropriar-se de anotações, cópias de documentos, sobre qualquer assunto 

que se relacione a Empresa e/ou Pacientes, para fins particulares, assim como 

facilitar sua retirada das dependências da Empresa, caracterizando violação de 

segredo profissional; 

 

Penalidades 

 

Aos Colaboradores transgressores das Normas deste Regimento Interno, 

aplicam-se as seguintes penalidades: 

 

. Carta de Orientação 

. Advertência Verbal 
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. Advertência escrita 

. Suspensão 

. Demissão 

 

Direitos 

 

São direitos dos Colaboradores:  

 

. Ter intervalo em sua jornada de trabalho de acordo com o estabelecido em suas 

bases contratuais; 

. Compensar as horas excedentes em Banco de Horas dentro do prazo fixado 

em Convenção; 

. Ter acesso as verbas referentes créditos de salários, através do recebimento 

de holerites; 

 

. Férias anuais e Folgas Mensais em consonância com a legislação; 

 

. Formular, sugeri ou pontuar situações sobre a rotina de trabalho; 

 

. Buscar esclarecimentos junto a Gestão competente sobre valores, processos e 

dúvidas afins; 

 

 • Receber as horas efetivamente trabalhadas de acordo com a carga horária 

estabelecida;  

 

 • Conferir e assinar o registro de ponto; 
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 • Conferir e assinar o holerite de pagamento; 

 

 • Compensar as horas-extras; 

 

 • Amparo legal ao preconizado em CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

Disposição Final 

 

O presente Regimento Interno é parte integrante do Contrato de Trabalho, 

podendo ser substituído, a qualquer tempo, sempre que houverem alterações 

internas ou da Legislação Trabalhista. 

Os casos omissos ou aqui não previstos, poderão ser resolvidos à luz da 

CLT e da legislação complementar pertinente. 

 

Dúvidas e Solicitações 

 

. Contato inicial com a Chefia Imediata 

  Contato com a Supervisão/Coordenação 

 

Dúvidas que surgirem no decorrer do trabalho ou sobre os assuntos 

abordados nesta cartilha podem ser enviadas para os seguintes contatos:  

 

- (e-mail corporativo) 

Fone direto do RH 
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Salários e Benefícios 

 

Definido como um conjunto de vantagens atribuídas aos empregados na 

contrapartida de serviços prestados ao empregador os salários, assim como os 

benefícios aqui praticados, se baseiam fundamentalmente nas convenções 

e/ou acordos coletivos vigentes na região (SINDHOSFIL), no caso que 

representa a saúde ou outros afins em se tratando de categorias próprias como 

por exemplo Enfermeiros e Técnicos de Raios-X 

Por sua vez convenções coletivas de trabalho é o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias 

econômicas e aplicáveis, no âmbito das perspectivas representações, ás 

relações individuais de trabalho, como preconizado no artigo 611 da CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo 

qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 

respectivas representações, às relações individuais de trabalho. (Redação dada 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

 

§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais 

celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da correspondente 

categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito 

da emprêsa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação dada 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

 

§ 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de 

categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas 

de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, 

inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações. (Redação 

dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 
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Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 

sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, 

de 2017). 

A convenção coletiva de trabalho através da Constituição Federal garante 

o reconhecimento de seus acordos coletivos de trabalho entabulados por seus 

convenentes, obrigando a participação dos sindicados nas negociações 

coletivas de trabalho. 

Para a sua efetivação e registro, a convenção coletiva de trabalho ou o 

acordo de trabalho, deve conter obrigatoriamente a designação dos sindicatos 

convenientes ou dos sindicatos de empresa acordantes, sendo que o prazo de 

vigência não poderá ser superior a dois anos. 

Salários, bem como benefícios, serão tratados e viabilizados através das 

convenções/acordos coletivos, em consonância com cada categoria profissional. 

 

 Controle de Ponto  

Viabilização de Controle de Ponto por meio de biometria, onde a Empresa 

passa a ter o controle total sobre as horas trabalhadas de maneira simples e 

eficiente. Além disso, o sistema gera Relatórios com informações importantes, 

demonstrando banco de horas, atrasos, faltas, Atestados e outros, garantindo 

assertividade e lisura nas informações constantes. Esta importante ferramenta 

da tecnologia é totalmente benéfica, mensura absenteísmo e serve de respaldo 

legal em caso de reclamações trabalhistas. Outro aspecto importante é o efeito 

de organização e transparência junto aos Colaboradores, impactando 

positivamente no âmbito disciplinar. 

O controle de ponto é o registro consiste em anotar todos os horários que 

compõem um dia de trabalho sendo entrada ao trabalho, pausa para o intervalo 

de descanso e refeição e a saída do trabalho, assim como eventuais saídas em 

caráter excepcional. 
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O controle de ponto segue o ART. 74 da Consolidação das Leis Do 

trabalho e assegurar o bom funcionamento da empresa, além de disciplinar o 

fluxo organizacional.  

 

A Lei nº 13874 de 2019 – Lei da Liberdade Econômica, entre outras 

providências, altera o artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

que trata sobre o registro da jornada de trabalho pelos empregados. 

 

De acordo com a nova redação do artigo 74 da CLT, o controle de ponto 

será obrigatório Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) empregados. 

 

Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória 

a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 

eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação 

do período de repouso. 

 

Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos 

empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder. 

 

Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada 

regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho. 

Cabe portanto à empresa, disponibilizar o equipamento em local acessível 

e apropriado, assim como cabe à todos os colaboradores, registrarem 

diariamente seus pontos, em conformidade com a legislação e/ou Convenção 

Coletiva. 

 

Segue imagem ilustrativa de relógio de ponto: 
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 Avaliação do Colaborador 

 

Avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do 

desenvolvimento de cada colaborador, em função de suas atividades, metas, 

resultados e parte comportamental. 

É um processo que serve para mensurar valores, excelência e qualidade 

do colaborador, assim como seu nível de comprometimento com a empresa e 

que visa também, estabelecer um contrato com os colaboradores referente aos 

resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, 

corrigindo os rumos, quando necessário e avaliar os resultados conseguidos. É 

o sopro de vida da organização e, sem sua existência, o planejamento ou as 

estratégias organizacionais não farão o menor sentido. 

O processo de avaliação consiste na definição dos resultados esperados, 

tendo como palco, o planejamento estratégico ou as estratégias da organização, 

o acompanhamento diário do processo, a solução continua dos problemas que 
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ocorram e a previsão final dos resultados conquistados, para elaboração das 

propostas futuras a avaliação de desempenho, portanto, visa, além de 

estabelecer os resultados a serem perseguidos pelos indivíduos, acompanhar o 

processo de trabalho e fornecer feedback constante.  

Partindo de diferentes perspectivas, indicadores e parâmetros, é possível 

obter informações sobre o capital humano da organização, que vão servir de 

base para um gerenciamento mais assertivo. 

Conhecendo o perfil comportamental, habilidades, forças e fraquezas de 

cada colaborador, ficará mais simples definir os próximos passos, atribuindo 

responsabilidades de acordo com as competências. 

Por isso, boas avaliações de desempenho estão por trás de bonificações, 

recompensas, realocações, promoções e até demissões em momentos 

estratégicos. 

Uma vez tabulados, os resultados filtrados são imediatamente 

trabalhados e traduzidos em ações pontuais para melhorias e garantia das 

adequações necessárias, com acompanhamento constante junto aos 

Colaboradores. 

A avaliação de desempenho é realizada nos primeiros 45 dias do período 

experimental, na prorrogação do contrato (outros 45 dias do período experiência) 

e, após a efetivação, é realizada trimestralmente.  

As tomadas de ação da gestão, irão variar de acordo com a avaliação, 

sempre objetivando a melhoria dos processos e fluxos de trabalho, assim como 

incentivar um melhor aproveitamento de cada profissional. 

Segue abaixo o modelo de avaliação de desempenho:  
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Onde: 

 

 Conhecimento: Integração com o trabalho entendimento técnico 

e/ou administrativo. 
 

 Iniciativa: Tomada de ação espontânea nas tratativas e resoluções 

dos problemas diários. 
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 Comunicação: Formas verbais e facilidades em expor situações 

através da comunicação.  

 

 Pontualidade: Respeito aos horários pré-estabelecidos. 

 

 Assiduidade: Frequência diária aos plantões de trabalho. 

 

 Responsabilidade: Saber se responsabilizar por suas ações em 

seu dia a dia profissional. 
 

 

 Comprometimento: Nível de envolvimento com os processos de 

trabalho a fim de otimizá-los. 

 

 Relacionamento Interpessoal: Comportamento com a equipe de 

trabalho. 

 Trabalho em Equipe: Espírito corporativo. 

 

 Produção: Resultados diário de produtividade. 

 

 Uniforme: Adequação e coerência na apresentação pessoal e uso 

do uniforme e dos equipamentos de proteção individual. 

 

 

Importância da Utilização dos EPIS 

 

A definição de EPI é dada pela Norma Regulamentadora nº 6, redigida 

especificamente para esses equipamentos. A NR os define como “qualquer 

equipamento de uso individual, destinado à proteção de riscos que ameacem a 

segurança no trabalho”. 

 

Na área da saúde, o profissional está frequentemente exposto a diversos 

riscos: fluidos corporais, uso de material perfuro-cortante e exposição a 

possíveis patógenos são incluídos nessa lista. Por esse motivo, o uso de EPIs 
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deve fazer parte do cotidiano do profissional, para assegurá-lo de realizar uma 

prática segura. 

 

Segue abaixo modelo de protocolo de entrega dos EPIs: 

 

 

Clima Organizacional 

 

Mencionado em sua teoria (acima), o clima organizacional afeta a 

motivação, o desempenho e a satisfação no trabalho. Ele cria certos tipos de 

expectativas cujas consequências se seguem em decorrência de diferentes 

ações. As pessoas esperam certas recompensas, satisfações e frustrações na 

base de suas percepções do clima organizacional. O clima organizacional é o 

conjunto de fatores que interferem na satisfação ou descontentamento no 

trabalho. É o conjunto de variáveis que busca identificar os aspectos que 

precisam ser melhorados, em busca da satisfação e bem-estar dos 

colaboradores. 
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A Pesquisa de Clima gera entre os Colaboradores, a expectativa de 

tratativas de melhorias e, neste sentido, é feita uma tabulação e filtro das 

estatísticas de resultados para fundamentar ações em cima dos fatores em 

evidência, possibilitando assim, criar meios de processos que permitam corrigir 

e/ou melhorar os fatores nela pontuados, alterando fluxos ou criando novas 

formas de diretrizes para aprimorar o trabalho diário e até mesmo atuar na 

política de inter-relacionamento pessoal. 

O modelo e o conteúdo da Pesquisa de Clima pode ser inovado de tempos 

em tempos, sempre com o foco de extrair opiniões acerca das competências 

corporativas e relacionamentos entre as equipes de trabalho e suas gestões. 

Resta claro que, os resultados obtidos na mensuração da Pesquisa, pode 

e deve impactar positivamente em um novo modelo de gestão, dando 

uniformidade às rotinas e fazendo com que os Colaboradores trabalhem 

harmonicamente  

Segue o modelo de Pesquisa de Clima: 
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11.9. Educação Permanente e Continuada 

 

Motta e Ribeiro (2005), citando Rovere (1994), definem a educação 

permanente em saúde, como sendo a educação no trabalho, pelo trabalho e para 

o trabalho, nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a saúde da 

população. 

Através deste processo de reflexão e avaliação, esta ferramenta se 

fortalece, possibilitando o desenvolvimento pessoal daqueles que trabalham na 

saúde, como também o desenvolvimento das Instituições. 

Ceccin destaca: 

 

“O que deve ser realmente central à educação permanente em saúde é 

sua porosidade à realização mutável e mutante das ações e dos serviços de 

saúde”. 
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Voltada para o aprendizado e aperfeiçoamento constante, a educação 

continuada é também muito utilizada para treinar e desenvolver pessoas e suas 

habilidades profissionais, tendo seu foco na obtenção do conhecimento e 

desenvolvimento de competências dentro do ambiente em que o colaborador 

está inserido. Dessa forma, ele terá base suficiente para construir um 

conhecimento mais sólido e torna-se um profissional mais capaz e eficiente. 

Neste sentido, as capacitações são projetos realizáveis e seguem, não 

somente como fruto de necessidades, como também de um modelo adotado 

para atualização de processos técnicos, administrativos, impactando 

positivamente também com a motivação do Colaborador, engrandecendo seu 

histórico profissional e melhorando o potencial e qualidade das equipes de 

trabalho. 

 

Benefícios da Educação Permanente / Continuada: 

 

 Satisfação: Quanto mais a empresa investe em desenvolvimento 

nos colaboradores, mas eles se sentem pertencentes. Assim, aumenta 

também a satisfação dentro do ambiente de trabalho. 

 Mais Resultados: preparar e qualificar uma equipe faz com que 

estejam melhor preparados para os desafios cotidianos. Dessa forma, quanto 

mais conhecimentos tiverem, maior será o nível de bons resultados. 

 Redução de Turnover: Ao investir em desenvolvimento humano a 

empresa está também, investindo no engajamento do colaborador. Estes 

sentem-se motivados com a cultura organizacional e com o papel que estão 

desempenhando, pois estarão melhor preparados para os desafios 

profissionais. 

- Recursos:  

 Reuniões com rodas de conversa 

 Fóruns para discutir temas pré-estabelecidos 
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 Dinâmicas 

 Treinamentos corporativos internos 

 Treinamentos corporativos externos 

 Treinamentos Técnicos 

 

As ações previstas para o desenvolvimento do trabalho e dos 

trabalhadores do Ministério da Saúde devem considerar as políticas prioritárias 

do SUS, os objetivos estratégicos do MS, a necessidade de superar a 

fragmentação dos processos de trabalho, as prioridades de formação para o 

trabalho em saúde, e a capacidade instalada de oferta institucional de ações 

formais de educação na saúde. 

 A proposta da Entidade é avançar com os movimentos da Educação 

Permanente em Saúde (EPS), enquanto aprendizagem e produção do 

conhecimento no cotidiano do trabalho. Entendendo o trabalho como fonte de 

formação, são reconhecidos e valorizados os saberes prévios dos trabalhadores 

do MS e os conhecimentos e soluções por eles construídos, por meio de suas 

vivências e experiências junto às equipes, em resposta aos desafios próprios da 

complexidade do trabalho em saúde. 

 

Se não, vejamos abaixo o que diz na Portaria GM/MS Nº 198 de 2004: 
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Portaria GM/MS Nº 198, de 13 de fevereiro de 2004 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

e considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde na consolidação da 

reforma sanitária brasileira, por meio do fortalecimento da descentralização da 

gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e processos para alcançar a 

integralidade da atenção à saúde individual e coletiva e do incremento da 

participação da sociedade nas decisões políticas do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

Considerando a responsabilidade constitucional do Ministério da Saúde 

de ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde e de 

incrementar, na sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico; 

Considerando a necessidade do gestor federal do Sistema Único de 

Saúde formular e executar políticas orientadoras da formação e desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor, articulando os componentes de gestão, atenção 

e participação popular com o componente de educação dos profissionais de 

saúde; 

Considerando a importância da integração entre o ensino da saúde, o 

exercício das ações e serviços, a condução de gestão e de gerência e a 

efetivação do controle da sociedade sobre o sistema de saúde como dispositivo 

de qualificação das práticas de saúde e da educação dos profissionais de saúde; 

Considerando que a Educação Permanente é o conceito pedagógico, no 

setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e 

serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma 

Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e gestão setorial, 

desenvolvimento institucional e controle social em saúde; 

Considerando que a Educação Permanente em Saúde realiza a 

agregação entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e resolutividade 

da clínica e da promoção da saúde coletiva; 
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Considerando a aprovação da proposta do Ministério da Saúde de 

“Política de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 

Educação Permanente em Saúde” pelo plenário do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), em 04 de setembro de 2003; 

Considerando a pactuação da proposta do Ministério da Saúde “Política 

de Educação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação 

Permanente em Saúde - Pólos de Educação Permanente em Saúde” pela 

Comissão Intergestores Tripartite, em 18 de setembro de 2003, onde a Educação 

Permanente constou como viabilidade por meio dos Pólos de Educação 

Permanente em Saúde para o SUS (instâncias interinstitucionais e 

locorregionais/rodas de gestão); 

Considerando a pactuação da proposta do Ministério da Saúde “Alocação 

e Efetivação de Repasses dos Recursos Financeiros do Governo Federal para 

os Projetos dos Pólos de Educação Permanente em Saúde conforme as Linhas 

de Apoio da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde” pela 

Comissão Inter-gestores Tripartite, em 23 de outubro de 2003; e 

Considerando a Resolução do CNS Nº 335, de 27 de novembro de 2003 

que afirma a aprovação da “Política de Educação e Desenvolvimento para o 

SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde” e a estratégia de 

“Pólos ou Rodas de Educação Permanente em Saúde” como instâncias 

locorregionais e interinstitucionais de gestão da Educação Permanente. 

 

Resolve: 

Art. 1º - Instituir a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

Parágrafo Único - A condução locorregional da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde será efetivada mediante um Colegiado de 

Gestão configurado como Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS 

(instância interinstitucional e locorregional/roda de gestão) com as funções de: 
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IX. Identificar necessidades de formação e de desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que 

qualifiquem a atenção e a gestão em saúde e fortaleçam o controle social 

no setor na perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde 

individual e coletiva; 

X. Mobilizar a formação de gestores de sistemas, ações e serviços para 

a integração da rede de atenção como cadeia de cuidados progressivos 

à saúde (rede única de atenção intercomplementar e de acesso ao 

conjunto das necessidades de saúde individuais e coletivas); 

XI. Propor políticas e estabelecer negociações interinstitucionais e 

intersetoriais orientadas pelas necessidades de formação e de 

desenvolvimento e pelos princípios e diretrizes do SUS, não substituindo 

quaisquer fóruns de formulação e decisão sobre as políticas de 

organização da atenção à saúde; 

XII. Articular e estimular a transformação das práticas de saúde e de 

educação na saúde no conjunto do SUS e das instituições de ensino, 

tendo em vista a implementação das diretrizes curriculares nacionais para 

o conjunto dos cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede 

de serviços e de gestão em rede-escola; 

XIII. Formular políticas de formação e desenvolvimento de formadores e 

de formuladores de políticas, fortalecendo a capacidade docente e a 

capacidade de gestão do SUS em cada base locorregional; 

XIV. Estabelecer a pactuação e a negociação permanentes entre os 

atores das ações e serviços do SUS, docentes e estudantes da área da 

saúde; 

XV. Estabelecer relações cooperativas com as outras articulações 

locorregionais nos estados e no País. 

XVI. Art. 2º - Poderão compor os Pólos de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS: 
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X.Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação; 

XI.Instituições de ensino com cursos na área da saúde; 

XII.Escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros formadores 

das secretarias estaduais ou municipais de saúde; 

XIII.Núcleos de saúde coletiva; 

XIV.Hospitais de ensino e serviços de saúde; 

XV.Estudantes da área de saúde; 

XVI.Trabalhadores de saúde; 

XVII.Conselhos municipais e estaduais de saúde; 

XVIII.Movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde. 

Parágrafo Único - Outras instituições poderão pedir sua integração, 

cabendo ao Colegiado de Gestão o encaminhamento das inclusões. 

Art. 3º - O Colegiado de Gestão de cada Pólo de Educação Permanente 

em Saúde para o SUS será composto por representantes de todas as instituições 

participantes e poderá contar com um Conselho Gestor que será constituído por 

representantes do gestor estadual (direção regional ou similar), dos gestores 

municipais (Cosems), do gestor do município sede do Pólo, das instituições de 

ensino e dos estudantes, formalizado por resolução do respectivo Conselho 

Estadual de Saúde. 

Art. 4º - Nos estados com vários Pólos de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS, cabe à Secretaria Estadual de Saúde (SES) a iniciativa de 

reuni-los periodicamente para estimular a cooperação e a conjugação de 

esforços, a não fragmentação das propostas e a compatibilização das iniciativas 

com a política estadual e nacional de saúde, atendendo aos interesses e 

necessidade do fortalecimento do SUS e da Reforma Sanitária Brasileira e 

sempre respeitando as necessidades locais. 

Parágrafo Único - Poderá ser criado um Colegiado ou Fórum dos Pólos. 
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Art. 5º - Cada Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS será 

referência e se responsabilizará por um determinado território, que a ele se 

vinculará para apresentar necessidades de formação e desenvolvimento. 

Parágrafo Único - A definição dos territórios locorregionais se fará por 

pactuação na Comissão IntergestoresBipartite e aprovação no Conselho 

Estadual de Saúde em cada estado, não podendo restar nenhum município sem 

referência a um Pólo de Educação Permanente em Saúde para o SUS; 

Art. 6º - A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como 

uma estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores 

para o setor, pela esfera federal, será financiada com recursos do Orçamento do 

Ministério da Saúde. 

§1º - A primeira distribuição de recursos federais será feita de acordo com 

os critérios e a tabela de Alocação e Efetivação de Repasses dos Recursos 

Financeiros do Governo Federal para os Projetos dos Pólosde Educação 

Permanente em Saúde pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite, em 23 

de outubro de 2003. Conforme pactuado, em maio de 2004, será feita uma 

avaliação da implantação dos Pólos e dos critérios de distribuição dos recursos 

para definição da próxima distribuição. 

§2º - A principal mobilização de recursos financeiros do Ministério da 

Saúde para a implementação da política de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde para o SUS será destinada à implementação dos 

projetos dos Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS pactuados 

pelo Colegiado de Gestão de cada Pólo, CIB e CES de cada estado, 

assegurando as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, estabelecidas nacionalmente. 

Art. 7º - Os projetos apresentados pelos Pólos de Educação Permanente 

em Saúde para o SUS serão acreditados pelo Ministério da Saúde, de acordo 

com as “Orientações e Diretrizes para a Operacionalização da Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação 

e o desenvolvimento dos trabalhadores para o setor”, produzidas em 
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conformidade com os documentos aprovados no Conselho Nacional de Saúde e 

os documentos pactuados na Comissão Intergestores Tripartite. 

Parágrafo Único – O Ministério da Saúde oferecerá o acompanhamento e 

assessoramento necessários para que todos os projetos apresentados 

contemplem as diretrizes de validação previstas e os critérios pactuados para 

tanto, de forma a assegurar que nenhum projeto seja excluído. 

Art. 8º - É constituída uma Comissão Nacional de Acompanhamento da 

Política de Educação Permanente do SUS, sob a responsabilidade da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES, do Ministério da 

Saúde, que tem como papel fundamental a pactuação em torno das diretrizes 

políticas gerais e a formulação de critérios para o acompanhamento e a 

ressignificação dos projetos existentes, bem como para a análise dos novos 

projetos, sua avaliação e acompanhamento, com a participação de 

representantes do Ministério da Saúde (das Secretarias, Agências ou da 

FUNASA do Ms), do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems), do Ministério da Educação (MEC), dos 

estudantes universitários e das associações de ensino das profissões da saúde. 

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

11.10. Política de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

 

APRESENTAÇÃO 

  

 O presente ilustra os fundamentos de uma Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalhador, a ser desenvolvida visando as diretrizes de 

modo articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência 

Social e da Saúde, com vistas a garantir que o trabalho, base da organização 

social e direito humano fundamental, seja realizado em condições que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social 

dos trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde, integridade física e mental. 
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 Nessa perspectiva, as ações de segurança e saúde do trabalhador 

exigem uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial capaz de 

contemplar a complexidade das relações produção-consumo-ambiente e saúde.  

 Considerando os preceitos constitucionais do direito à saúde, à 

previdência social e ao trabalho e a necessidade de se estruturar a articulação 

intragovernamental em relação às questões de segurança e saúde do 

trabalhador, foi constituído o Grupo de Trabalho Interministerial MPS/MS/TEM, 

pela Portaria Interministerial No. 153, de 13 de fevereiro de 2004, com a 

atribuição de: a) reavaliar o papel, a composição e a duração do Grupo Executivo 

Interministerial em Saúde do Trabalhador – GEISAT (instituído pela Portaria 

Interministerial MT/MS/MPAS nº 7, de 25 de julho de 1997); b) analisar medidas 

e propor ações integradas e sinérgicas que contribuam para aprimorar as ações 

voltadas para a segurança e saúde do trabalhador; c)elaborar proposta de 

Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, observando as 

interfaces existentes e ações comuns entre os diversos setores do Governo; d) 

analisar e propor ações de caráter intersetorial referentes ao exercício da 

garantia do direito à segurança e à saúde do trabalhador, assim como ações 

específicas da área que necessitem de implementação imediata pelos 

respectivos Ministérios, individual ou conjuntamente e e)compartilhar os 

sistemas de informações referentes à segurança e saúde dos trabalhadores 

existentes em cada Ministério. 

  

INTRODUÇÃO 

 O sucesso de um plano básico voltado para Segurança e Saúde do 

Trabalhador (SST) depende principalmente de apoio e cooperação de todos os 

envolvidos com a atividade laboral em suas diversas frentes de trabalho, 

independente de atividade econômica que a empresa venha a desenvolver, 

serviços ou produtos. 

 

 A colaboração deve envolver desde o Diretor da empresa até o Agente 

de Limpeza de Conservação e Limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais), este 
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envolvimento é fundamental na implantação da Política de Segurança e Saúde 

do Trabalhador (PSST), passando pela normatização (regras internas), 

possíveis ajustes corretivos e por fim, monitoramento da evolução da política de 

segurança. 

 

CONCEITO 

 

Priorizar a segurança e a saúde ocupacional das pessoas envolvidas com 

a entidade, com foco na prevenção, atendendo os requisitos legais e 

regulamentares e promovendo a melhoria contínua na sua gestão. 

 

 

 

DIRETRIZES  

 

Proporcionar ao colaborador um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

Compreender que nenhum trabalho pode ser executado sem considerar 

a Segurança e Saúde do colaborador, nem qualquer razão, seja urgência, 

importância ou qualquer outra poderá ser alegada para justificar o não 

cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional;  

Considerar a Segurança e Saúde Ocupacional como parte integrante da 

Gestão Estratégica de Pessoas, comprometendo os gestores, inclusive pelo seu 

exemplo, e demais profissionais como fator de sucesso;  

Assegurar que as metas e os indicadores em segurança e saúde 

ocupacional estejam vinculados à estratégia da entidade; 

Considerar as atitudes em Segurança e Saúde Ocupacional como parte 

do desenvolvimento profissional dos colaboradores da Entidade; 
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Promover continuamente a informação e o treinamento como ferramentas 

fundamentais para a conscientização e capacitação dos profissionais da 

Entidade e demais partes interessadas de Segurança e Saúde Ocupacional;  

Determinar o cumprimento da legislação, regulamentos e outros requisitos 

sobre Segurança e Saúde Ocupacional vigentes, subscritos pela Empresa;  

Identificar, avaliar, controlar e mitigar os fatores de riscos à segurança e 

saúde das pessoas envolvidas com está Entidade, inclusive os que possam 

atingir a população, de forma a prevenir acidentes em todas as atividades dos 

processos; 

Disponibilizar aos Órgãos de Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional, os meios necessários para o exercício de suas atividades; 

Atuar permanentemente na pesquisa de novas tecnologias de segurança 

e saúde ocupacional. 

 

Vejamos o que o Decreto nº 7.602, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2011, 

veja: 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.602, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2011. 

  

Dispõe sobre a Política Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho - 

PNSST. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 

no artigo 4 da Convenção no 155, da Organização Internacional do Trabalho, 

promulgada pelo Decreto no 1.254, de 29 de setembro de 1994,  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.602-2011?OpenDocument
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DECRETA: 

Art. 1o  Este Decreto dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e 

Saúde no Trabalho - PNSST, na forma do Anexo.  

Art. 2o  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília, 7 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da 

República. 

DILMA ROUSSEFF 

Carlos Lupi 

Alexandre Rocha Santos Padilha 

Garibaldi Alves Filho 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO   

 

OBJETIVO E PRINCÍPIOS  

 

I - A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST tem por 

objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador 

e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao 

trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos 

riscos nos ambientes de trabalho;  

II -A PNSST tem por princípios: 

a) Universalidade; 

b) Prevenção; 

c) Precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de 

assistência, reabilitação e reparação; 

d) Diálogo social; e 
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e) Integralidade; 

 III -Para o alcance de seu objetivo a PNSST deverá ser implementada por 

meio da articulação continuada das ações de governo no campo das relações 

de trabalho, produção, consumo, ambiente e saúde, com a participação 

voluntária das organizações representativas de trabalhadores e empregadores;   

DIRETRIZES  

IV -As ações no âmbito da PNSST devem constar do Plano Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

a) Inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de 

promoção e proteção da saúde; 

b) Harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, 

proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do 

trabalhador; 

c) Adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco; 

d) Estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador; 

e) Promoção da implantação de sistemas e programas de gestão da 

segurança e saúde nos locais de trabalho; 

f) Reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança 

no trabalho e o estímulo à capacitação e à educação continuada de 

trabalhadores; e 

g) Promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança 

e saúde no trabalho;  

 

RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA PNSST  
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V -São responsáveis pela implementação e execução da PNSST os 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, sem 

prejuízo da participação de outros órgãos e instituições que atuem na área;  

VI -Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego: 

a) Formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho, bem como 

supervisionar e coordenar a execução das atividades relacionadas com a 

inspeção dos ambientes de trabalho e respectivas condições de trabalho; 

b) Elaborar e revisar, em modelo tripartite, as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho; 

c) Participar da elaboração de programas especiais de proteção ao 

trabalho, assim como da formulação de novos procedimentos reguladores das 

relações capital-trabalho; 

d) Promover estudos da legislação trabalhista e correlata, no âmbito de sua 

competência, propondo o seu aperfeiçoamento; 

e) Acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, dos acordos e 

convenções ratificados pelo Governo brasileiro junto a organismos 

internacionais, em especial à Organização Internacional do Trabalho - OIT, nos 

assuntos de sua área de competência; 

f) Planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação 

do Trabalhador; e  

g) Por intermédio da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO: 

1.elaborar estudos e pesquisas pertinentes aos problemas que afetam a 

segurança e saúde do trabalhador; 

2.produzir análises, avaliações e testes de medidas e métodos que visem 

à eliminação ou redução de riscos no trabalho, incluindo equipamentos de 

proteção coletiva e individual; 
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3.desenvolver e executar ações educativas sobre temas relacionados com 

a melhoria das condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança e meio 

ambiente do trabalho; 

4.difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da 

saúde do trabalhador; 

5.contribuir com órgãos públicos e entidades civis para a proteção e 

promoção da saúde do trabalhador, incluindo a revisão e formulação de 

regulamentos, o planejamento e desenvolvimento de ações interinstitucionais; a 

realização de levantamentos para a identificação das causas de acidentes e 

doenças nos ambientes de trabalho; e 

6.estabelecer parcerias e intercâmbios técnicos com organismos e 

instituições afins, nacionais e internacionais, para fortalecer a atuação 

institucional, capacitar os colaboradores e contribuir com a implementação de 

ações globais de organismos internacionais;  

VII -Compete ao Ministério da Saúde: 

a) Fomentar a estruturação da atenção integral à saúde dos 

trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e processos de trabalho 

saudáveis, o fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e agravos 

relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos trabalhadores, 

reabilitação física e psicossocial e a adequação e ampliação da capacidade 

institucional; 

b) Definir, em conjunto com as secretarias de saúde de Estados e 

Municípios, normas, parâmetros e indicadores para o acompanhamento das 

ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no Sistema Único de 

Saúde, segundo os respectivos níveis de complexidade destas ações; 

c) Promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas 

ao trabalho; 
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d) Contribuir para a estruturação e operacionalização da rede integrada de 

informações em saúde do trabalhador; 

e) Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do 

trabalhador; 

f) Estimular o desenvolvimento de processos de capacitação de recursos 

humanos em saúde do trabalhador; e  

g) Promover a participação da comunidade na gestão das ações em saúde 

do trabalhador;  

VIII - Compete ao Ministério da Previdência Social: 

a) Subsidiar a formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à 

interseção entre as ações de segurança e saúde no trabalho e as ações de 

fiscalização e reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes dos 

riscos ambientais do trabalho; 

b) Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do Regime 

Geral de Previdência Social, bem como a política direcionada aos Regimes 

Próprios de Previdência Social, nas áreas que guardem inter-relação com a 

segurança e saúde dos trabalhadores; 

c) Coordenar, acompanhar e supervisionar a atualização e a revisão dos 

Planos de Custeio e de Benefícios, relativamente a temas de sua área de 

competência; 

d) Realizar estudos, pesquisas e propor ações formativas visando ao 

aprimoramento da legislação e das ações do Regime Geral de Previdência 

Social e dos Regimes Próprios de Previdência Social, no âmbito de sua 

competência; e 

e) Por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS: 

1.realizar ações de reabilitação profissional; e 
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2.avaliar a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios 

previdenciários.  

 

GESTÃO  

IX -A gestão participativa da PNSST cabe à Comissão Tripartite de Saúde 

e Segurança no Trabalho – CTSST que é constituída paritariamente por 

representantes do governo, trabalhadores e empregadores, conforme ato 

conjunto dos Ministros de Estado do Trabalho e Emprego, da Saúde e da 

Previdência Social.  

X -Compete à CTSST: 

a) Acompanhar a implementação e propor a revisão periódica da PNSST, 

em processo de melhoria contínua; 

b) Estabelecer os mecanismos de validação e de controle social da PNSST; 

c) Elaborar, acompanhar e rever periodicamente o Plano Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho; 

d) Definir e implantar formas de divulgação da PNSST e do Plano Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho, dando publicidade aos avanços e resultados 

obtidos; e 

e) Articular a rede de informações sobre SST.  

XI- A gestão executiva da Política será conduzida por Comitê Executivo 

constituído pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência 

Social; e  

XII - Compete ao Comitê Executivo: 

a) Coordenar e supervisionar a execução da PNSST e do Plano Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho; 
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b) Atuar junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

que as propostas orçamentárias de saúde e segurança no trabalho sejam 

concebidas de forma integrada e articulada a partir de cada programa e 

respectivas ações, de modo a garantir a implementação da Política; 

c) Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas no âmbito da 

PNSST encaminhando-o à CTSST e à Presidência da República; 

d) Disponibilizar periodicamente informações sobre as ações de saúde e 

segurança no trabalho para conhecimento da sociedade; e 

e) Propor campanhas sobre Saúde e Segurança no Trabalho. 

 

A importância de seguir as normas de segurança do trabalho 

 

O Brasil conta com NRs desde a década de 1970. Criadas com o objetivo 

de prevenir acidentes e doenças provocadas ou agravadas pelo trabalho 

executado, elas consistem em obrigações trabalhistas para proteger os 

colaboradores. 

Ao mesmo tempo, definem os parâmetros mínimos e as instruções de 

saúde e segurança a serem cumpridos. Esse foi o primeiro passo do País em 

direção à aplicação de boas práticas no âmbito corporativo. Hoje, existem 35 

NRs válidas. Elas abrangem: 

 Iluminação adequada; 

 Acústica apropriada; 

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

Seu objetivo é evitar acidentes e reduzir a incidência de doenças 

ocupacionais. Além disso, as normas pretendem reduzir os afastamentos e o 

presenteísmo — que ocorre quando o colaborador está no ambiente de trabalho, 

mas não está focado na função exercida —, além de aumentar a produtividade 

e estabilizar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

https://sharecare.com.br/noticias/importancia-de-um-ambiente-de-trabalho-mentalmente-saudavel/
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Apesar disso, os dados relativos à saúde e segurança corporativos nem 

sempre são positivos. Entre 2012 e 2018, foram registradas uma morte por 

acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos, o que resulta em 17.200 

falecimentos devido a incidentes ou doenças referentes à atividade laboral. 

O resultado traz um título pouco honroso para o Brasil: 4º lugar no ranking 

mundial de acidentes de trabalho. Com isso, foram perdidos 351 milhões de dias 

úteis por conta dos afastamentos. Em todo o país, os gastos foram de R$82 

bilhões. 

Em 2018, especificamente, os acidentes de trabalho voltaram a aumentar. 

Essa foi a primeira vez desde 2013. Naquele ano, foram registradas 2.022 

mortes de empregados formais ou autônomos registrados no sistema da 

Previdência Social. 

Em relação às doenças ocupacionais, as Lesões por Esforço Repetitivo 

(LERs) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) 

são os mais comuns. Entre 2007 e 2016 foram notificados 67.599 casos, 

uma alta de 184%. 

Ainda existem os transtornos mentais, que precisam ser tratados pela 

empresa da mesma forma que as doenças físicas. Enquadram-se nessa 

categoria a depressão, o transtorno do pânico, a ansiedade e a síndrome 

de burnout (fadiga excessiva), que são os mais comuns. 

Esses transtornos são, inclusive, as principais causas de afastamento no 

país. Em 2017, foram registrados 43,3 mil auxílios-doença devido a episódios 

depressivos. Os transtornos ansiosos chegaram a 28,9 mil casos e os 

depressivos geraram 20,7 mil benefícios. 

As principais NRs sobre saúde e segurança no trabalho, vejamos: 

 NR 6 — define a obrigatoriedade de uso de EPIs, com oferta gratuita por 

parte da empresa, Certificado de Autorização (CA) e realização de 

treinamento para utilização e guarda dos dispositivos, VEJAMOS: 

 

NORMA REGULAMENTADORA 6 -  NR 6 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-04/cada-3-horas-e-40-minutos-uma-pessoa-morre-por-acidente-de-trabalho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-04/cada-3-horas-e-40-minutos-uma-pessoa-morre-por-acidente-de-trabalho
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/16/mortes-no-trabalho-voltam-a-crescer-especialistas-criticam-reforma-de-2017.htm
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45404-ler-e-dort-sao-as-doencas-que-mais-acometem-os-trabalhadores-aponta-estudo
https://www.anamt.org.br/portal/2019/04/22/transtornos-mentais-estao-entre-as-maiores-causas-de-afastamento-do-trabalho/
https://www.anamt.org.br/portal/2019/04/22/transtornos-mentais-estao-entre-as-maiores-causas-de-afastamento-do-trabalho/
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, 

considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo 

ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. 

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, 

todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha 

associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente 

e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou 

importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do 

Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, 

nas seguintes circunstâncias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 

profissionais e do trabalho; 

 b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 

implantadas; e, 

c) para atender a situações de emergência. 

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e 

observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos 

trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I 

desta NR. 
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6.4.1 As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados 

no ANEXO I, desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as 

propostas para reexame daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas 

por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, 

sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho 

e Emprego para aprovação. 

6.5.1 Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao 

empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de 

profissional tecnicamente habilitado, ou, na falta desta, o designado e 

trabalhadores usuários. (alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

6.6 Responsabilidades do empregador. (alterado pela Portaria SIT/DSST 

194/2010)6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI : 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 

conservação; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. h) registrar o 

seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou 

sistema eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT/DSST 107/2009) 

6.7 Responsabilidades do trabalhador. (alterado pela Portaria SIT/DSST 

194/2010) 

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI: 

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
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b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio 

para uso; e, 

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

6.8 Responsabilidades de fabricantes e/ou importadores. (alterado pela 

Portaria SIT/DSST 194/2010) 

6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá: 

a) cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho; (alterado pela Portaria SIT/DSST 

194/2010) 

b) solicitar a emissão do CA; (alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

c) solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade 

estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 

saúde do trabalho; (alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

d) requerer novo CA quando houver alteração das especificações do 

equipamento aprovado; (alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu 

origem ao Certificado de Aprovação - CA; 

f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA; 

g) comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e 

saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos; 

h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, 

orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao 

seu uso; 

i) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação; e, 

 j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, quando for o caso; 
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k) fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e 

higienização de seus EPI, indicando quando for o caso, o número de 

higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à 

substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos 

mantenham as características de proteção original. (alterado pela Portaria 

SIT/DSST 194/2010) 

6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante e/ou 

importador de EPI e de emissão e/ou renovação de CA devem atender os 

requisitos estabelecidos em Portaria específica. (Inserido pela Portaria 

SIT/DSST 194/2010) 

6.9 Certificado de Aprovação - CA 

6.9.1 Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade: 

((alterado pela Portaria SIT/DSST 194/2010) 

a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio 

que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO; 

b) do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do 

SINMETRO, quando for o caso. 

c) de 2 (dois) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou 

internacionais, oficialmente reconhecidas, ou laboratório capacitado para 

realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua 

aprovação pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 

saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do Termo de 

Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação, 

podendo ser renovado por 24 (vinte e quatro) meses, quando se expirarão 

os prazos concedidos (redação dada pela Portaria 33/2007); e,(Alínea 

excluída pela Portaria SIT/DSST 194/2010). 

d) de 2 (dois) anos, renováveis por igual período, para os EPI 

desenvolvidos após a data da publicação desta NR, quando não existirem 

normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, 

ou laboratório capacitado para realização dos ensaios, caso em que os 

EPI serão aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de 
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segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do 

Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de 

fabricação.(Alínea excluída pela Portaria SIT/DSST 194/2010). 

6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer 

prazos diversos daqueles dispostos no subitem  

6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem 

visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e 

o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o 

lote de fabricação e o número do CA. 

6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o 

órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho 

poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo 

fabricante ou importador, devendo esta constar do CA. 

6.10 - Restauração, lavagem e higienização de EPI 

6.10.1 - Os EPI passíveis de restauração, lavagem e higienização, serão 

definidos pela comissão tripartite constituída, na forma do disposto no 

item 6.4.1, desta NR, devendo manter as características de proteção 

original.(Item excluído pela Portaria SIT/DSST 194/2010). 

6.11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego / MTE 

6.11.1 Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e 

saúde no trabalho: 

a) cadastrar o fabricante ou importador de EPI; 

b) receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de 

EPI; 

c) estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para 

ensaios de EPI; 

d) emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador; 

e) fiscalizar a qualidade do EPI; 
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f) suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora; e, 

g) cancelar o CA. 

6.11.1.1 Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho, poderá requisitar amostras de 

EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, 

além de outros requisitos. 

6.11.2 Cabe ao órgão regional do MTE: 

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI; 

b) recolher amostras de EPI; e, 

c) aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo 

descumprimento desta NR. 

6.12 e Subitens (Revogados pela Portaria SIT n.º 125/2009). 

 

NR 16 — especifica as diretrizes para proteger os colaboradores ao máximo e, 

caso continue exposto a nível elevado de riscos, determina o recebimento de 

30% de adicional a título de periculosidade, se não vejamos na íntegra: 

 

NORMA REGULAMENTADORA 16 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos 

Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.  

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre 

o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 

participação nos lucros da empresa. 
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16.2.1 O empregado poderá optar pelo adicional de Insalubridade que 

porventura lhe seja devido. 

16.3É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização 

da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. 

16.4 O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do 

Trabalho nem a realização ex-officio da perícia.  

16.5 Para os fins desta Norma Regulamentadora - NR são consideradas 

atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeitos a:  

a) degradação química ou autocatalítica;  

b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, 

fenômenos sísmicos, choque e atritos.  

16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, 

em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de 

periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o 

limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e 

cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 

16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio 

dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.  

16.7 Para efeito desta Norma Regulamentadora considera-se líquido 

combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60ºC (sessenta 

graus Celsius) e inferior ou igual a 93ºC (noventa e três graus Celsius).(Alteração 

dada pela Portaria SIT 312/2012).  

16.8 Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob 

responsabilidade do empregador. (Incluído pela Portaria SSST n.º 25, de 29 de 

dezembro de 1994) 

 



 

 

P
ág

in
a7

0
7

 

 NR 23 — destaca as medidas adotadas para prevenir incêndios; 

NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  

 

A proteção contra incêndios é uma das Normas Regulamentadoras que 

disciplina sobre as regras complementares de segurança e saúde no 

trabalho previstas no art. 200 da CLT. 

  

O referido artigo, especificamente no inciso IV, dispõe sobre a proteção 

contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com 

exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de 

paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia 

geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e 

protegidas, com suficiente sinalização. 

  

Todos os locais de trabalho deverão possuir: 

  

a) proteção contra incêndio; 

b) saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em 

caso de incêndio; 

c) equipamento suficiente para combater o fogo em seu início; 

d) pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. 

  

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

  

Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e 

dispostas, de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam 

abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. 

  

A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20m (um metro 

e vinte centímetros). 

  

O sentido de abertura da porta não poderá ser para o interior do local de 

trabalho. 
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Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir, em 

caráter permanente e completamente desobstruídos, circulações internas 

ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 

1,20m (um metro e vinte centímetros). 

  

Quando não for possível atingir, diretamente, as portas de saída, deverão 

existir, em caráter permanente, vias de passagem ou corredores, com 

largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) sempre 

rigorosamente desobstruídos. 

  

As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente 

assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção 

da saída. 

  

As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer 

local de trabalho, não se tenha de percorrer distância maior que 15m 

(quinze metros) nos de risco grande e 30m (trinta metros) de risco médio 

ou pequeno. 

  

Estas distâncias poderão ser modificadas, para mais ou menos, a critério 

da autoridade competente em segurança do trabalho, se houver 

instalações de chuveiros sprinklers, automáticos, e segundo a natureza 

do risco. 

  

As saídas e as vias de circulação não devem comportar escadas nem 

degraus; as passagens serão bem iluminadas. 

  

Os pisos, de níveis diferentes, deverão ter rampas que os contornem 

suavemente e, neste caso, deverá ser colocado um "aviso" no início da 

rampa, no sentido do da descida. 

  

Escadas em espiral, de mãos ou externas de madeira, não serão 

consideradas partes de uma saída. 
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PORTAS - CONDIÇÕES DE PASSAGEM 

  

ESCADAS 

   

ASCENSORES 

   

PORTAS CORTA-FOGO 

  

COMBATE AO FOGO 

  

Tão cedo o fogo se manifeste, cabe: 

  

a) Acionar o sistema de alarme; 

b) Chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros; 

c) Desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do 

desligamento não envolver riscos adicionais; 

d) Atacá-lo o mais rapidamente possível, pelos meios adequados. 

  

As máquinas e aparelhos elétricos que não devam ser desligados em 

caso de incêndio deverão conter placa com aviso referente a este fato, 

próximo à chave de interrupção. 

Poderão ser exigidos, para certos tipos de indústria ou de atividade em 

que seja grande o risco de incêndio, requisitos especiais de construção, 

tais como portas e paredes corta-fogo ou diques ao redor de reservatórios 

elevados de inflamáveis. 

 

 NR 28 — indica as irregularidades simples e graves cometidas pelas 

empresas e que levam a multas e penalidades no processo de 

fiscalização, VEJAMOS: 
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NORMA REGULAMENTADORA NR 28 

FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

Sumário 

 28.1 Fiscalização 

 28.2 Embargo ou Interdição 

 28.3 Penalidades 

 Anexo I 

 Anexo II 

28.1 Fiscalização  

28.1.1 A fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será efetuada 

obedecendo ao disposto nos Decretos n.º 55.841, de 15/03/65, e n.º 97.995, de 

26/07/89, no Título VII da CLT e no § 3º do art. 6º da Lei n.º 7.855, de 24/10/89 

e nesta Norma Regulamentadora. (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro 

de 1992) 

28.1.2 Aos processos resultantes da ação fiscalizadora é facultado anexar 

quaisquer documentos, quer de pormenorização de fatos circunstanciais, quer 

comprobatórios, podendo, no exercício das funções de inspeção do trabalho, o 

agente de inspeção do trabalho usar de todos os meios, inclusive audiovisuais, 

necessários à comprovação da infração. 

28.1.3 O agente da inspeção do trabalho deverá lavrar o respectivo auto de 

infração à vista de descumprimento dos preceitos legais e/ou regulamentares 

contidos nas Normas Regulamentadoras urbanas e rurais, considerando o 

critério da dupla visita, elencados no Decreto n.º 55.841, de 15/03/65, no Título 

VII da CLT e no § 3º do art. 6º da Lei n.º 7.855, de 24/10/89. (Alterado pela 

Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 

28.1.4 O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá 

notificar os empregadores concedendo prazos para a correção das 

irregularidades encontradas. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm#28.1_Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm#28.2_Embargo_ou_Interdi%C3%A7%C3%A3o
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm#28.3_Penalidades
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm#ANEXO_I
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm#ANEXO_II_
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28.1.4.1 O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá ser limitado a, 

no máximo, 60 (sessenta) dias. 

28.1.4.2 A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita do 

notificado, acompanhada de exposição de motivos relevantes, apresentada no 

prazo de 10 dias do recebimento da notificação, poderá prorrogar por 120 (cento 

e vinte) dias, contados da data do Termo de Notificação, o prazo para seu 

cumprimento. (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 

28.1.4.3 A concessão de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias fica 

condicionada à prévia negociação entre o notificado e o sindicato representante 

da categoria dos empregados, com a presença da autoridade regional 

competente. (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 

28.1.4.4 A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de prazo de cada 

item notificado até no máximo 10 (dez) dias a contar da data de emissão da 

notificação. 28.1.5 Poderão ainda os agentes da inspeção do trabalho lavrar auto 

de infração pelo descumprimento dos preceitos legais e/ou regulamentares 

sobre segurança e saúde do trabalhador, à vista de laudo técnico emitido por 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente 

habilitado. 

 

28.2  Embargo ou Interdição  

28.2.1 Quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e 

iminente risco à saúde e/ou integridade física do trabalhador, com base em 

critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a 

interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou o 

embargo parcial ou total da obra, determinando as medidas que deverão ser 

adotadas para a correção das situações de risco. (Alterado pela Portaria n.º 7, 

de 05 de outubro de 1992) 

28.2.2 A autoridade regional competente, à vista de novo laudo técnico do agente 

da inspeção do trabalho, procederá à suspensão ou não da interdição ou 

embargo. (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 
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28.2.3 A autoridade regional competente, à vista de relatório circunstanciado, 

elaborado por agente da inspeção do trabalho que comprove o descumprimento 

reiterado das disposições legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde 

do trabalhador, poderá convocar representante legal da empresa para apurar o 

motivo da irregularidade e propor solução para corrigiras situações que estejam 

em desacordo com exigências legais. (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de 

outubro de 1992) 

28.2.3.1 Entende-se por descumprimento reiterado a lavratura do auto de 

infração por 3 (três) vezes no tocante ao descumprimento do mesmo item de 

norma regulamentadora ou a negligência do empregador em cumprir as 

disposições legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do 

trabalhador, violando-as reiteradamente, deixando de atender às advertências, 

intimações ou sanções e sob reiterada ação fiscal por parte dos agentes da 

inspeção do trabalho. 

 

28.3 Penalidades  

28.3.1 As infrações aos preceitos legais e/ou regulamentadores sobre segurança 

e saúde do trabalhador terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no 

quadro de gradação de multas (Anexo I), obedecendo às infrações previstas no 

quadro de classificação das infrações (Anexo II) desta Norma. (Alterado pela 

Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 

28.3.1.1 Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, 

emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será 

aplicada na forma do art. 201, parágrafo único, da CLT, conforme os seguintes 

valores estabelecidos: (Alterado pela Portaria n.º 7, de 05 de outubro de 1992) 

 

                     Valor da Multa (em UFIR) 

  Segurança do Trabalho    Medicina do Trabalho 

               6.304              3.782 
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ANEXO I   

Gradação das Multas (em UFIR) 

 

  

ANEXO II  

Alteração do anexo II em 29 de abril de 2016, pela Portaria MTPS 507/2016. 

Alteração do anexo II em 30 de abril de 2014, pela Portaria MTE 591/2014; 

Alteração do anexo II em 15 de maio de 2012, pela Portaria SIT 319/2012; 

Alteração do anexo II em 07 de dezembro de 2012, pela Portaria MTE 

2.033/2012. 

 

Os dados apresentados acima evidenciam que, apesar da existência das 

NRs, elas nem sempre são cumpridas. Além disso, o governo federal 

implementou mudanças em 2019 e anunciou que deve fazer mais modificações. 

Antes, existiam 36 NRs. No entanto, uma delas foi revogada, a de número 2. 

Ela tratava da obrigatoriedade de solicitar aprovação prévia das instalações à 

fiscalização trabalhista. Outras duas normas foram revisadas. Elas são a 1 e a 

12. 

A primeira apresenta as disposições gerais das NRs. Entre as principais 

mudanças nesse caso está a questão do treinamento. O colaborador que tiver 

passado por capacitação em uma empresa poderá aproveitar esse 

conhecimento ao ser contratado em outra. 

Por sua vez, a norma 12 aborda a segurança no uso de equipamentos e 

máquinas. A revisão do governo estabeleceu que será preciso analisar os riscos 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-sit-319-2012-anexoII.pdf
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portaria-mtps-507-2016.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portaria-mte-591-2014.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-sit-319-2012.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-2033-2012.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-2033-2012.htm
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a partir do estado da técnica e o momento construtivo. Só depois disso é possível 

determinar quais medidas deverão ser adotadas. Outras NRs relevantes são: 

 

Fatores críticos de sucesso (FCS) 

 

Em qualquer área do conhecimento existem vários fatores que podem 

influenciar de forma positiva ou negativa diretamente na implantação e 

manutenção de uma política de segurança e saúde do trabalhador, somente 

serão citadas algumas para o bom entendimento do leitor: 

 

 

Objetivo 

 

A premissa básica é envolver todos os níveis da empresa e de forma clara 

e objetiva mostrar a real importância da “Segurança no Trabalho” no dia a dia da 

organização empresarial. Fazendo com que todos sejam convidados a participar 

e detectar os problemas existentes nos locais de trabalho (riscos de acidente, 

ergonômicos, físico, químico, biológico).  

 

Finalidade da Política de Segurança e Saúde do Trabalho 
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Despertar a cultura prevencionista de forma consciente e voluntaria em 

todos os níveis da empresa, bem como a participação do maior número de 

colaboradores. Atuando de forma conjunta identificando os riscos, propondo 

soluções e por fim, aderindo à idéia de desenvolver suas atividades laborais de 

forma segura. 

 

11.10.1. EPI’s 

 

Os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual para serviços de saúde) 

 

  Os Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de 

Proteção Coletiva devem ser implantados em todos os ambientes que não é 

possível eliminar o risco. Portanto, é dever do empregado utilizar o equipamento. 

Assim como, é dever do empregador fornecer o Equipamentos de Proteção 

Individual adequado, dar o treinamento e apresentar todas as informações 

necessárias para que o trabalhador esteja ciente das zonas de riscos e como 

utilizar corretamente o Equipamento de Proteção Individual. 

Vamos listar alguns dos principais Equipamentos de Proteção Individual 

para os serviços em saúde. Lembrando que para fazer a escolha, devemos 

consultar o profissional da segurança do trabalho para que ele estabeleça os 

equipamentos ideais para garantir a proteção do trabalhador em cada tipo de 

ambiente. 

 

 Avental descartável 

 Toucas 

 Luvas de segurança 

 Máscaras respiratórias 

 Óculos de segurança 
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 Sapato de segurança 

 

Cumprir as normas de segurança é o dever de todos, por isso, a 

implantação das medidas de proteção irá proporcionar mais qualidade de vida 

para os colaboradores, prevenindo acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais ao longo do tempo. Tenha a consciência da importância dos 

profissionais da segurança do trabalho aliados a utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual adequados. 

 

Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais da saúde. 

 

Quando o assunto é segurança do trabalho, sabemos que a utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual é parte fundamental para assegurar a 

proteção dos trabalhadores contra os riscos existentes. 

Na área da saúde, encontramos diversas ameaças, capazes de prejudicar 

o bem estar e a saúde dos colaboradores. Por isso, identificar os equipamentos 

de proteção adequados para realizar as tarefas na jornada de trabalho é 

essencial para prevenir as doenças ocupacionais. 

A NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 

estabelece as medidas de segurança que devem ser aplicadas em todos os 

ambientes destinados à serviços da saúde para minimizar, controlar ou eliminar 

os riscos ambientais.  

O uso dos Equipamentos de Proteção Individual faz parte dessas medidas 

de proteção, sendo obrigatório o fornecimento dos equipamentos necessários 

para todos os colaboradores, conforme diz a NR 6. 

 

Riscos existentes nos serviços de saúde. 

 

http://www.prometalepis.com.br/blog/50-nr-32-seguranca-e-saude-no-trabalho-em-servicos-de-saude
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 Os agentes ambientais são os grandes causadores das doenças 

ocupacionais. Por isso, combater essas ameaças é de extrema importância para 

proporcionar um local de trabalho mais seguro e protegido. Assim, o trabalhador 

terá a tranquilidade de exercer as suas atividades profissionais com qualidade, 

proteção e prevenção. 

 

Os principais riscos existentes são: 

 Risco Biológico 

 Riscos Químicos 

 Radiações Ionizantes 

 Resíduos 

 Condições de Conforto por Ocasião das Refeições 

 Lavanderias 

 Limpeza e Conservação 

 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

 

 

11.10.2. Os EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) 

 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva são itens fixos ou móveis, 

instalados no local de trabalho para a proteção coletiva de toda a empresa. 

 Entre os principais Equipamentos de Proteção Coletiva destacamos os 

cones, fitas e placas de sinalização, alarmes, plataformas, grades e dispositivos 

de bloqueio, barreiras contra luminosidade e radiação, exaustores, corrimão, etc. 

Uma das vantagens dos Equipamentos de Proteção Coletiva é que são 

mais eficientes e não proporcionam incômodo ao trabalhador. Outro fator 
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importante é que os Equipamentos de Proteção Coletiva resguardam a 

integridade física dos colaboradores e de terceiros presentes na empresa.  

 

 

Portanto, a diferença é que EPI é para proteção individual do colaborador 

e EPC para proteção coletiva. 

A importância do EPI e EPC nas empresas tanto os EPI’s quanto os EPC’s 

são essenciais para garantir a integridade e saúde dos trabalhadores, porém 

devemos lembrar que a prevenção não deve acabar após o fornecimento do 

equipamento pela empresa. É necessário que a ela também oriente o 

trabalhador sobre como deve ser usado os equipamentos, como conservá-los e 

armazená-los. Além disso, deve-se ajustar o equipamento individual de acordo 

com o tamanho de cada colaborador, de modo com que o equipamento não 

ofereça oportunidade de falhas.   

 

Facilidades de uma empresa que utiliza a Política de Segurança e Saúde do 

Trabalho. 

 

 Integração entre os programas de prevenção e saúde do trabalhador 

(Programa de Prevenção Riscos Ambientes e Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional). 
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 Integração entre os departamentos envolvidos nos programas e os 

demais líderes da empresa. 

 Melhoria na comunicação institucional nos níveis 

gerenciais/coordenação. 

 Cumprir as “metas do programa”. 

 Organização devido ao estabelecimento de cronograma de ação. 

 Programação orçamentária para a área de segurança no trabalho. 

 Identificação e antecipação dos riscos ambientais detectados no 

âmbito interno da organização. 

 Elaboração de cronograma para treinamentos e palestras de acordo 

com a atividade econômica da empresa. 

 Controle de gastos com relação à compra de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI). 

 Facilita a elaboração de um banco de dados sobre acidentes do 

trabalho (coleta de informação mais precisa). 

 Elaboração de cronograma para treinamentos e palestras de acordo 

com a atividade econômica da empresa. 

 Controle de gastos com relação à compra de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s). 

 Controle de qualidade dos EPI’s comprados (Equipamentos com 

Certificado de Autorização). 

 

11.11. Quadro de RH  

 

Com base no atendimento de excelência que a Santa Casa de São 

Bernardo do Campo realiza, segue o quadro de RH proposto: 
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FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
MÊS 1 MÊS 2 

TOTAL GERAL (A 
PARTIR DO 2° 

MÊS) 

CUSTO TOTAL POR 
FUNÇÃO (INCLUINDO 

IMPOSTOS, BENEFÍCIOS 
E PROVISÕES) 

VÍNCULO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40H 21 5 26  R$          3.503,08  CLT 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40H 9 1 10  R$          3.017,14  CLT 

AUXILIAR ADMNISTRATIVO 40H 28 0 28  R$          3.152,94  CLT 

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 40H 2 0 2  R$          3.152,94  CLT 

ENFERMEIRO  40H 14 0 14  R$          5.885,92  CLT 

FARMACÊUTICO 40H 12 0 12  R$          5.304,11  CLT 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 40H 0 3 3  R$          3.485,82  CLT 

TÉCNICO EM INFORMATICA - APOIO 40H 1 1 2  R$          3.159,96  CLT 

SUPRVISOR ADMINISTRATIVO 40H 2 1 3  R$          4.841,39  CLT 

CORDENADOR ADMNINISTRATIVO 40H 2 0 2  R$          6.814,65  CLT 

COORDENADOR EM FARMÁCIA 40H 1 0 1  R$          6.814,65  CLT 

COORDENADOR ASSISTENCIAL 40H 1 0 1  R$          8.782,12  CLT 

COORDENADOR DE ENFERMAGEM 40H 1 0 1  R$          6.814,65  CLT 

COORNADOR EM SAUDE BUCAL 40H 1 0 1  R$          6.814,65  CLT 

ENFERMEIRO - CAPS 40H 0 1 1  R$          5.316,57  CLT 

FISIOTERAPEUTA  30H 0 4 4  R$          4.695,17  CLT 

FONOAUDIOLOGISTA 30H 0 1 1  R$          4.619,17  CLT 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H 0 1 1  R$          4.695,17  CLT 

VETERINÁRIO 30H 0 1 1  R$          5.971,45  CLT 

DENTISTA 40H 9 0 9  R$          8.219,99  CLT OU PJ 

DENTISTA 20H 0 4 4  R$          4.706,65  CLT OU PJ 

MOTORISTA  40H 0 6 6  R$          3.790,43  CLT 

DIRETORIA - - - -  R$       77.500,00  
PRÓ 

LABORE 

 

Apresentamos no item 3.1.4 deste documento o organograma proposto 

para este Projeto.  

Os valores de salários constantes ne apresentados nesta planilha já estão 

corrigidos de acordo com a Convenção Coletiva 2022/2023.    
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11.12. As funções contempladas e suas designações 

 

Dos perfis 

Destacamos a seguir as designações de algumas funções que fazem 

parte deste Projeto. 

 

Auxiliar de enfermagem:  

 

 Presta assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 

trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos 

de biossegurança. Prepara o paciente para consultas, exames e tratamentos, 

higieniza equipamentos e auxilia na organização do setor. 

 

Auxiliar de Saúde Bucal: 

 

 Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-

dentista ou do técnico em saúde bucal organizar e executar atividades de 

higiene bucal, processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 

atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções dentro 

das Unidades. 

 

Auxiliar Administrativo: 

 

 Presta suporte à equipe administrativa fazendo o arquivo, a digitalização, 

organização interna, atendimento telefônico, digitalização de documentos. 
 

 

Auxiliar de Recursos Humanos: 

 

 Auxilia no processo de admissão, documentação, encaminhamentos, atua 

nas homologações, contatos com Sindicatos, elabora planilhas e Relatórios 

em suporte ao setor. 
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Enfermeiro RT: 

 

 Enfermeiro Responsável Técnico (RT) é o profissional incumbido por todo 

serviço de enfermagem de uma instituição. É o elo entre o enfermeiro, a 

empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren). É o 

profissional que planeja, organiza, coordena, executa e avalia os serviços de 

enfermagem da instituição. 

Farmacêutico: 

 

 Responsável por coordenar a equipe de farmácia, garantir o cumprimento 

das políticas, procedimentos e legislações vigentes e gestão do estoque. 

Realizar orientação e esclarecer dúvidas técnicas com relação aos 

medicamentos à equipe multiprofissional, realizar auditorias de setor e 

estoque, solicitar manipulações, funcionamentos, dispensações, intervindo 

quando necessário no cuidado/suporte à equipe. 

 

Técnico em Farmácia:  

 

 Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção 

de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-

primas. Controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas, 

equipamentos e ambiente. Documentar atividades e procedimentos da 

manipulação farmacêutica. 

 

Técnico de Informática: 

 

 Instalar, configurar e realizar manutenção no sistema operacional (sede), 

contas de e-mails, programas, permitindo e controlando os acessos dos 

colaboradores as fermentas; monitoraras atualizações dos servidores e 

desktops através de aplicativo especifico para a tarefa com acompanhamento 

de novas versões de sistemas operacionais para melhoria e performance da 

segurança. 

 

Coordenador Administrativo: 
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 A função do coordenador tem como objetivo contribuir para o aprimoramento 

e qualificação do processo de trabalho. Em especial quando está vinculado 

ao fortalecimento da atenção à saúde prestada pelos profissionais das 

equipes à população adstrita, por meio de função técnico-gerencial. Compete 

organizar, encaminhar, promover reuniões, gerir equipes e permitir o bom 

andamento das equipes e de todas as Unidades de Saúde. 

 

Supervisor Administrativo:  

 

 É o responsável por controlar e supervisionar a execução de atividades 

operacionais e estratégicas administrativas definidas pela empresa, 

supervisionando os colaboradores responsáveis pelas mesmas e levando 

informações para a gerência. 

 

Coordenador Administrativo: 

 

  Faz a gestão de toda a parte burocrática das Unidades, Compras e controle 

dos insumos, interface com fornecedores, Órgãos Municipais, realiza 

reuniões periódicas, faz a análise de Relatórios Assistenciais. 

 

Coordenador em Farmácia: 

 

 Responsável pelo acompanhamento do sistema de informações dos 

controles do setor de farmácia, garante a organização, coordenação e 

distribuição das funções. Orienta tecnicamente todas as áreas que compõe 

o setor de farmácia. Manter o controle de estoque, garantindo a correta 

recepção, armazenagem e distribuição de medicamentos e correlatos. 
 

 

Coordenador Assistencial Técnico:  
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 Esse profissional tem o papel de garantir o planejamento em saúde, a gestão 

e organização do processo de trabalho, coordenação das ações no território 

e integração da Unidade de Saúde da Família (USF) com outros serviços.  

 

Coordenador de Enfermagem 

 Atribuições: Responsável pelas equipes de Enfermagem, por checar 

prontuários de pacientes, por promover reuniões entre equipes para 

alinhamento dos serviços; por viabilizar treinamentos para a atualização de 

procedimentos de enfermagem; por responder tecnicamente por todas as 

demandas praticadas pelo corpo de enfermagem e estimular a garantia dos 

serviços dentro dos preceituados no Conselho e Ética de Enfermagem. 

 

Coordenador de Saúde Bucal:  

 

 Sua missão é promover, implantar, supervisionar e avaliar uma Política de 

Promoção da Saúde que priorize de forma universal, igualitária e equânime 

a Atenção à Saúde Bucal. 
 

 

 

Enfermeiro CAPS:  

 

 No CAPS, o enfermeiro(a), juntamente com a equipe interdisciplinar, busca 

promover a reabilitação psicossocial, com o intuito de cuidado aos usuários 

de drogas; como o acolhimento universal e incondicional ao paciente e seus 

familiares levando em conta as especificidades e necessidades de cada 

paciente. 

 

Fisioterapeuta:  

 

 O papel do fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde (APS) é fundamental 

na atenção integral da comunidade e família, mediante o desenvolvimento de 
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atividades e métodos focados na prevenção, tratamento, restabelecimento, 

movimento, saúde funcional do corpo e manutenção da saúde de todos. 

 

Fonoaudiólogo:  

 

 O fonoaudiólogo pode atuar, direta ou indiretamente com a população, 

elaborando programas de orientação quanto ao desenvolvimento da 

linguagem e da audição, a importância do desenvolvimento das funções 

neurovegetativas na produção dos sons da fala, estimulando a cultura da 

promoção e da prevenção da saúde com o objetivo de minimizar tais 

demandas levantadas atingindo a população ainda em seu estado saudável. 

 

Terapeuta Ocupacional:  

 

 O terapeuta ocupacional é um dos profissionais que podem compor os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). O profissional que atua nessa 

função tem uma visão mais generalista sobre processo de saúde e doença, 

dando amplo suporte à reabilitação do paciente. 

 

Veterinário:  

 

 O médico veterinário pode atuar de forma multidisciplinar em atividades 

conjuntas tais como a clínica, em diagnósticos, na inspeção e supervisão de 

animais e na área da pesquisa, bem como em ações de educação em saúde 

e na participação nos setores de gestão estratégica na Atenção Básica de 

estados e municípios. 

 

Dentista:  

 

 A atuação do Dentista deve se basear nos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), considerando cada indivíduo como um todo, dentro de uma 

comunidade, estabelecendo um vínculo e desenvolvendo ações de 

promoção de saúde, em conjunto com uma equipe multiprofissional. 



 

 

P
ág

in
a7

2
6

 

 

Motorista Administrativo 

 

 Entregar, receber, protocolar documentos ou materiais de nível 

administrativo, sendo facilitador de processos burocráticos; fazer o check-list 

de utilização do veículo, objetivando o cuidado e a manutenção do mesmo.  

 

11.13. Quadro  Equipe Médica 

 

 

ESF 

PROFISSIONAIS PJ (MÉDICOS E OUTROS) HRS  CUSTO TOTAL   QTD  

CLINICO GERAL ESF 40H R$ 175.000,00 7 

CLINICO GERAL ESF 20H R$ 12.500,00 1 

MEDICO GENERALISTA UBS 40H R$ 25.000,00 1 

MEDICO GENERALISTA UBS 20H R$ 91.000,00 7 

CLINICO GERAL UBS 10H R$ 13.000,00 2 

PEDIATRA UBS 20H R$ 58.000,00 4 

G.O - UBS 20H R$ 72.500,00 5 

ESPECIALIDADES 
NEUROLOGISTA 20H R$ 14.500,00 1 

PSIQUIATRA 20H R$ 29.000,00 1 

DIREÇÃO E 
COORDENAÇÃO 

COORDENADOR MÉDICO   R$ 11.000,00 1 

DIRETOR TÉCNICO   R$ 9.500,00 1 

TOTAL GERAL R$ 511.000,00 31 

 

  Nos custos acima estão inclusas todas as despesas com equipe médica, 

incluindo impostos e todos os serviços na contratação dos mesmos. Os valores 

poderão sofrer variações na contratação por profissional, no entanto a previsão 

total é o teto máximo para a contratação dos profissionais. 

 

12. METAS 

Serão pactuadas estratégias locais a serem desenvolvidas a partir da 

análise e discussão em conjunto com as equipes para auto- reflexão de 

autoanalise do processo de trabalho. Serão exercidas medidas de capacitação 
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para efetivar a realização das medidas já existentes e potencia-las assim como 

a criação de novas. Dentre as medidas a serem realizadas deverão estar 

comprometidas metas a serem cumpridas pelas equipes de saúde da família que 

deverão frequentemente serem autoanalisadas e revisadas para uma melhoria 

de um processo de trabalho que se demonstra dinâmico e mais eficaz. 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

seguirá as constantes nas pactuações oficiais  no que tange à Atenção Básica e 

Estratégia Saúde da Família. Comprometendo-se a realizar o trabalho com as 

equipes a fim de alcançar, conforme determinado em Edital no mínimo, 90% do 

total de cada indicador abaixo descrito: 

 

 

12.1. Metas Quantitativas/mês – USF por equipe 

 

OBS.: Em período de férias escolares, será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 

4 grupos educativos na Unidade / Comunidade.  

Meta do ACS, ressaltamos que os possuem vínculo municipal e a responsabilidade da gestão 

de recursos humanos é da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 
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12.2. METAS QUANTITATIVAS/MÊS – EACS 

 

OBS.:Em período de férias escolares,será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 

4 grupos educativos na Unidade/Comunidade. 

Meta do ACS, ressaltamos que os possuem vínculo municipal e a responsabilidade da gestão 

de recursos humanos é da Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

 

12.3. METAS QUANTITATIVAS/MÊS – UBS I, II, III e IV. 

 

OBS.: Médico Generalista - podendo variar carga horária semanal entre 1 de 40h ou 2 de 20h 

semanais. 

OBS.:Em período de férias escolares,será considerado como meta para os Cirurgiões Dentistas, 

4 grupos educativos na Unidade/Comunidade. 

 

12.4. METAS QUANTITATIVAS ESPECIALIDADES 
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12.5. Indicadores  

Estabelece-se como indicadores valorados do repasse da parte variável 

a Qualidade de informação, Melhoria Contínua do Processo de Trabalho e 

Política de Humanização. 

A Entidade informará mensalmente, ou sempre que solicitado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel os indicadores para avaliação da 

Qualidade. Os indicadores abaixo foram disponibilizados em Edital, no entanto 

com ressalva de possível alteração ou introdução de novos parâmetros e metas, 

tendo em vista que o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo 

período torna esse indicador um pré- requisito para que outros indicadores mais 

complexos possam ser incluídos e avaliados. 

 Os itens serão avaliados de acordo com a metodologia da Secretaria 

municipal de Saúde de Santa Isabel e os dados analisados serão conforme 

tabela abaixo: 
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13. METODOLOGIA 

 

A Entidade realizou um estudo prévio através de pesquisas junto ao 

município, com a finalidade de oferecer o mais eficaz e eficiente serviço, de 

acordo com as necessidades locais, considerando normas técnicas, jurídicas e 

financeiras voltadas para as Organizações Sociais sem fins lucrativos.  

Diante do cenário apresentado em relação ao município de Santa Isabel, 

o método que sustenta as ações do presente Projeto assenta-se nos conceitos 
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do apoio institucional, bem como em uma gestão na qual as atividades, fluxos e 

procedimentos desenvolvidos serão embasados em protocolos técnicos, 

resoluções, normas e portarias de órgãos públicos, acadêmicos ou de categoria 

de classe, de forma que o usuário do munícipio seja beneficiado com a qualidade 

e acolhimento em todo o atendimento, desde a sua chegada nas unidades, 

durante todo o atendimento e acompanhamento através das visitas domiciliares 

realizadas pelas equipes. 

A Entidade segue modelos mais ágeis de administração, com serviços 

autônomos prevendo metas e resultados de qualidade. Possui regulamentos 

próprios para compras e contratações, o que assegura maior agilidade nos 

processos. Além da aquisição de bens, insumos e medicamentos, a seleção de 

profissionais também  são feitos de maneira mais rápida em relação ao padrão, 

que é praticado em unidades de saúde pública, tudo baseado nas Leis que 

assegura o terceiro Setor, sob fiscalização da  Secretaria  Municipal de Saúde.  

O modelo de Gestão é baseado nos modelos gerencias que utilizam a 

lógica racional, com relações meios e fins pré-estabelecidas e a medida que 

novos modelos surgem, eles incorporam temáticas que tomam em consideração 

as pessoas, tais como: Liderança, comunicação, motivação, e trabalho em 

equipe, tendo como foco principal a qualidade da assistência prestada ao 

munícipe. 

Baseado na definição de responsabilidade, mensuração e documentação 

de resultados, metas  buscando identificar a solução dos problemas de relações 

humanas interligando a produtividade com a satisfação dos trabalhadores 

alterando o ambiente de trabalho e conhecendo cada indivíduo,  trazendo novos 

conceitos sobre satisfação, liderança e comunicação, aumentando desta forma 

o grau de avaliação dos colaboradores. 

 

Premissas: 

 A saúde como direito;   

 Universalização do acesso ao sistema de saúde;  

 Participação social; 
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 Alto controle sobre o trabalho; 

 Planejamento e decisões descentralizados à partir de reuniões de 

equipes; 

 Nível gerencial hierarquizado, setorizado e muito bem alinhado com 

os demais setores; 

 Treinamento para equipe de liderança, aumentando a capacidade de 

lidar com pessoas  

 Trabalhadores motivados e reconhecidos como sujeitos e 

responsáveis pelo trabalho, através da participação no planejamento 

e engajamento com a gestão. 

 Capacitação da equipe técnica e administrativa. 

 

Com o objetivo de oferecer ações e serviços de saúde aos usuários das 

Unidades Básicas de Saúde de Santa Isabel/SP, objeto deste Chamamento 

Público, seguindo os padrões da mais alta qualidade técnica, esperados para 

uma gestão em saúde profissionalizada e moderna que, garanta eficiência na 

busca da eficácia, resultando em maior efetividade e economicidade, de forma a 

consolidar o papel das unidades como referência municipal na atenção primária 

à saúde, tendo como foco a qualidade ofertada ao paciente. 

As unidades de saúde a serem gerenciadas pela Santa Casa de São 

Bernardo no município de Santa Isabel são: 

UNIDADE 

UBSI - “Prefeito Ilário Dassiê” – Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, 930 

UBSII - “Dr. Francisco Pedreira Ribeiro” – Endereço: Avenida Brasil, s/n  

UBSIII - “Prefeito José Raimundo Lobo” - Endereço: Estrada Irmã Maria 
Rafaela Gonçalves Correa, km. 08  

UBS IV - Jardim das Acácias. Rua Maria de Lourdes Saes Nunes, 220 

ESF – Vila Nova - Endereço: Rua Mar Cáspio, 01  

ESF – Vila Guilherme - Endereço: Rua Japão, 844  

ESF – Jardim Eldorado - Endereço: Av. Dirce de Souza Machado, 500 

ESF – Jardim Novo Éden – Endereço: Rua das Rosas, 764  

ESF – Cachoeira - Endereço: Via das Cerejas, s/n  

ESF – Ouro Fino - Endereço: Rua do Comércio, s/n  

EACS – Pouso Alegre / Cafundó - Endereço: Estrada do Pouso Alegre, s/n 

EACS – Jaguari – Endereço: Estrada do Jaguari ,s/n 
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Centro de Especialidades – Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, 960 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Rua Prefeito João Pires Filho - nº. 
487 – Centro 

Central de Transporte Sanitário (CTS) - Rua Vereador Sebastião Claudiano, 
nº. 975 - bairro Vila Nova 

Setor de Zoonoses – Avenida Guilherme Alfieri, 332, Parque São Benedito 

 

A integralidade do funcionamento do serviço, sem interrupções por falta 

de insumos, falta de manutenção ou equipamentos e ausência de pessoal 

técnico ou médicos, manutenções e RH, garantindo maior agilidade e qualidade 

no atendimento a população. Ficando a Prefeitura livre da contratação dos 

médicos e equipe técnica administrativa, além daqueles já cedidos. 

Para um acompanhamento mais eficaz da Saúde no Município de Santa 

Isabel, esta proposta contempla implantação e acompanhamento de sistema de 

atendimento eletrônico nas unidades que estão sob gestão da municipalidade. 

Integrará no E-sus e sistema ambulatorial – SIA, cartão SUS, integração com 

SIGTAP, com sistema da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, 

controle de estoque para almoxarifado e farmácia, controle de vacina, controle 

de agendamento, lista espera, entre outros. Este tema será abordado no 

decorrer desta proposta. 

A Irmandade da Santa Casa de São Bernardo do Campo, visa a 

excelência no atendimento, não somente no que é obrigação como os 

atendimentos de consultas, exames e outros, mas com a humanização e 

qualidade do atendimento com o usuário. 

Através de sistema de Gestão e atendimento eletrônico “online”, equipe 

multidisciplinar, equipe administrativa e gestão inloco, pretende avançar com 

ações administrativas para a melhoria do atendimento como um todo, desta 

forma, realizando o monitoramento e acompanhamento em tempo real, a fim de 

estar sempre munido de informação ao tomar qualquer ação seja corretiva ou 

preventiva. 

A Entidade preza ainda por uma infraestrutura adequada e harmoniosa 

aos seus usuários, e julga ser fundamental para a qualidade no atendimento ao 

munícipe. 
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13.1. Do sistema de Gestão Eletrônico 

 

O Sistema que acompanha este Projeto terá possibilidade de fazer 

acompanhamento do paciente em todas as Unidades que estão sob gestão da 

Entidade, desde que a municipalidade ofereça a infraestrutura adequada, não 

perdendo o foco no paciente. O funcionamento da plataforma eletrônica está 

apresentado no item 10.1 desta proposta. 

 

13.2. Estratégias de Implantação 

A Entidade irá fazer suas contratações conforme previsto neste Plano de 

Trabalho, seja de Recursos Humanos, tecnológicos, ou serviços.  

Os programas solicitados na área de saúde entrarão em funcionamento 

em até 30 (trinta) dias após assinatura do contrato de gestão, prazo para início 

dos trabalhos, conforme planejamento das atividades a serem realizadas após 

esta ocorrência. 

Depois de firmado quadro de RH e prestadores de Serviços, será 

colocado em prática o acompanhamento dos itens aqui relacionados, como a 

implantação do sistema em todas as Unidades solicitadas em Edital, Plano de 

Educação Permanente, revisões ou implantações de protocolos de atendimento, 

entre outros conforme aqui foram listados. 

Sobre o Sistema de atendimento eletrônico, ressaltamos que será 

realizado um estudo junto à Secretaria Municipal de Santa Isabel, a fim de alinhar 

o fluxo de implantação nas demais Unidades de saúde do Município, para a 

integração do sistema de atendimento, bem como a regulação municipal, 

possibilitando ser o mais adequado, não prejudicando o atendimento, evitando 

qualquer desconforto os aos munícipes. 
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Ressalte-se que as unidades deverão estar devidamente equipadas e 

com infraestrutura adequada, deixando aptas ao recebimento da plataforma 

eletrônica de atendimento. 

A implantação será como segue: 

Preparação 

 

Etapa 1 - prazo: 8 horas (até 40 usuários) 

 

Cadastramento de usuários; 

Configurações de infra-estrutura; 

Testes de equipamentos; 

 

Etapa 2 - prazo: 4 horas (até 40 usuários) 

Treinamentos por categoria (recepção/ enfermagem/ médico/ dentista); 

 

Implantação 

 

Etapa única – prazo estimado: 40 horas / por Unidade 

 

O Sistema será implantado em uma Unidade por vez. Após realização da 

avaliação da estrutura física e tecnológica (cabeamento e pontos de rede), e da 

fase de preparação, dará início a implantação com treinamento das equipes 

multiprofissionais locais, incluindo administrativos e gestão, testes de aplicação, 

e por fim a implementação. 
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Operação assistida 

Cadastramentos/ configurações - gestão de farmácia; 

Treinamentos por categoria (recepção/ enfermagem/ médico/ dentista/ 

farmácia); 

 

Suporte 

Presencial e remoto 

Haverá suporte presencial em todas as Unidades durante toda a 

implantação, após pleno entendimento e funcionamento, será disponibilizado 

equipe técnica para suporte que ficará à disposição das Unidades para os 

chamados. Haverá ainda suporte remoto disponível a todo momento, de acordo 

com os horários de funcionamento das Unidades.  

 

13.3. Resultados – Objetivos  

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, 

a partir da proposta apresentada tem por objetivo contribuir para a reorganização 

da Atenção Primária à Saúde no Município de Santa Isabel - SP, a partir da 

expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, visando a 

resolutividade das equipes através da incorporação de recursos humanos 

qualificados e de tecnologia adequada. 

Pretende-se ainda alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 

 Intensificar ações que promovam a implantação e/ou reorganização de 

unidades básicas de saúde, segundo os princípios e diretrizes da Estratégia 

de Saúde da Família; 

 Monitorar as ações desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da Família / Saúde 

Bucal; 

 Implantar a metodologia de planejamento, programação e avaliação 

sistemática e permanente dos serviços de Atenção Primária à Saúde; 
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 Viabilizar os processos de Educação Permanente em Saúde em parceria com 

a Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realizar orientações e atendimentos para grupos de pacientes crônicos e 

gestantes. 

 Resultados assistenciais quantitativos e qualitativos alcançados na execução 

dos contratos de gestão. 

 Desempenho econômico-financeiro relativo à execução das ações e serviços 

de saúde contratados. 

 Qualidade e prazo das informações relativas às prestações de contas das 

entidades contratadas. 

 Processos de gerenciamento das unidades de saúde e prestação dos serviços 

em relação aos demais equipamentos da rede assistencial. 

 Relação com as demais instâncias de gestão do SUS local. 

 Relação com as demais instâncias ou espaços formais de controle social e 

fiscalização da prestação dos serviços públicos de saúde. 

 

 

14. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

Às entidades da Administração Indireta a Lei nº 8.666/93 determina que 

editarão regulamentos próprios, devidamente publicados e aprovados pela 

autoridade de nível superiora que estiverem vinculados, ficando sujeitos às 

disposições da lei.  

O art. 2º da citada Lei estabelece, como regra geral na execução da 

despesa pública, a formalização do competente procedimento licitatório, 

ressalvadas as hipóteses nela previstas. 

O nível de autonomia administrativa e financeira concedido às OSS, tanto 

para aquisição de bens e serviços quanto para contratação de recursos 

humanos, permite que, dentro dos limites orçamentários estabelecidos, sejam 

feitos todos os arranjos institucionais que garantam o melhor uso possível dos 

recursos destinados. A aquisição de bens e serviços está condicionada 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93


 

 

P
ág

in
a7

3
9

 

exclusivamente à observância do preconizado pelo regulamento de compras 

estabelecido para este tipo de organização. 

A simplificação desse processo permite que o abastecimento da unidade 

de saúde sob este regime de gestão (OSS) seja feito em intervalos menores e 

focado nas necessidades de consumo para o período, gerando maior 

rotatividade no estoque com menor ativo imobilizado. Ter processos 

simplificados, com uma pequena quantidade de estações de trabalho, além da 

agilidade na execução da tarefa, tende a torná-la menos dispendiosa. 

Essa situação encontrada na OSS contrasta com a das unidades da 

administração direta (AD), sujeitas a um conjunto de controles externos, focados 

em rituais de procedimentos, que tornam seu processo de aquisição de bens e 

serviços muito mais lento e pouco eficiente. A tendência à realização de compras 

concentradas em grandes intervalos de tempo, ainda que dentro de uma lógica 

de entrega programada com fornecedores, gera grande quantidade de estoques, 

com maior ativo imobilizado. A execução de um processo de compras na AD tem 

de percorrer cerca de dezenove estações de operações até seu fechamento, 

enquanto pela OSS este processo se resume a três estações (dos setores 

solicitantes ao setor de compras, deste aos fornecedores selecionados e destes 

ao almoxarifado). 

A possibilidade de organizar fluxos de aquisição de bens e serviços de 

forma desburocratizada permite a negociação de condições de pagamento e de 

reposição de material favoráveis à organização.  

O modelo de estruturação do processo de aquisição de bens e serviços 

implica um maior nível de tensão entre burocratas e profissionais de saúde, em 

relação sobre a quem compete definir critérios para efetuação do processo. Este 

tensionamento tem apontado para soluções negociadas, cabendo aos 

profissionais de saúde a justificação e comprovação da eficácia de materiais e 

insumos indicados para compra, que devem ser analisadas à luz das 

disponibilidades orçamentária e financeira. 

os princípios norteadores das Organizações Sociais para firmamento de 

contrato de gestão estão inseridos nos concernentes à administração pública de 
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modo geral, e quando do processo de licitação. Esses princípios visam a livre e 

justa concorrência. 

A lei federal nº 9637/98 dispõe dentre outros assuntos, acerca da 

qualificação de entidades como Organizações Sociais, no “caput” do artigo 7º, 

dispõe que: “Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e, também, os seguintes preceitos:” 

 

14.1. Regulamento de Compras e Contratações - Modelo 

 

MODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES DA 

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO-SCMSBC 

 

 

TÍTULO I - DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Este Regulamento tem por objetivo definir os critérios e as condições a 

serem observados pelo IRMANDADE SCMSBC, doravante denominado 

SCMSBC, para a realização de compras e contratações de quaisquer bens ou 

serviços, e admissão de pessoal, destinados ao regular atendimento das 

necessidades organizacionais e operacionais da entidade na execução dos seus 

objetivos institucionais, oriundos do Contrato de Gestão nº xxxxx firmado com a 

Prefeitura de Santa Isabel/SP , em observação as  le i s  fede ra is  n º  

14 .133 /2021,  13 .019 /2014,  8666/93 ,  e  dema is  leg is lações 

pe r t inen tes .  

 

Art. 2º - As compras de bens e as contratações de obras e serviços necessários 

às finalidades da SCMSBC reger-se-ão pelos princípios da legalidade, da 
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impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. 

 

Art. 3º - A contratação de serviços, inclusive de engenharia, as aquisições, a 

venda e a locação de bens efetuar-se-ão mediante seleção da melhor proposta 

orçamentária, avaliando-se o preço, a qualidade, a técnica, o prazo de 

fornecimento ou de conclusão do serviço e as condições de pagamento, os 

custos de transporte e seguro até o local da entrega, os custos para operação 

do produto bem como sua durabilidade, assistência técnica, seguro, reposição 

de peças, credibilidade mercadológica da empresa proponente, credibilidade 

mercadológica do fabricante, disponibilidade de serviços, atendimento de 

urgência, eventual necessidade de treinamento de pessoal, garantia de 

manutenção, dentre outros critérios definidos pela SCMSBC, que garantam a 

melhor utilização dos recursos para o alcance dos seus objetivos sociais e dos 

objetivos das parcerias firmadas. 

 

Parágrafo primeiro – Este Regulamento levará sempre em conta as 

especificações técnicas e cotações de preços ou parâmetros referenciais como 

regra, devidamente justificando e documentando as exceções, quando cabíveis 

e necessárias, assegurando sempre ênfase no zelo pelo uso responsável dos 

recursos públicos. 

 

Parágrafo segundo – Fica vedado a contratação e manutenção de  qualquer 

tipo de relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos 

dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam 

agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, 

bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou 

afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da 

organização social os quais detenham poder decisório, em conformidade com o 

nos termos do item 2.13 do contrato firmado . 
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Art. 4° - As despesas realizadas pela Diretoria Executiva no exercício de suas 

funções estatutárias, tais como, mas não limitadas a almoço executivo, 

estacionamento, alimentação e transporte deverão ser relacionados em 

formulário próprio e anexadas as comprovações de gastos para efeito de 

reembolso. 

§1º - As despesas realizadas por qualquer outro empregado da 

SCMSBC deverão seguir o mesmo procedimento indicado no caput e serão 

aprovadas pelo Diretor Administrativo – Financeiro e/ou pelo Diretor Presidente. 

§2º - Somente poderão ser reembolsadas despesas que guardem relação com 

os objetivos estatutários da SCMSBC, observadas, ainda, eventuais limitações 

devido a imposições legais, assim como determinações previstas nos Contratos 

de Gestão. 

§3º - As comprovações de gastos deverão ser feitas por meio de documento 

fiscal faturado contra a SCMSBC, podendo ser autorizadas exceções pelo 

Diretor Administrativo – Financeiro e/ou pelo Diretor Presidente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

Art. 5º - Para os fins deste Regulamento, constituem-se as seguintes 

modalidades de licitação (compras, obras e serviços): 

I - pregão; 

II - concorrência; 

III - concurso; 

IV - leilão; 

V - diálogo competitivo. 

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a SCMSBC 

pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 da lei federal n° 

14.133/2021. 

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a 

combinação daquelas referidas no caput deste artigo. 
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Art. 6° - A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 

que se refere o art. 17 da lei federal n° 14.133/2021., adotando-se o pregão 

sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam 

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 

mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços 

técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras 

e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea 

“a” do inciso XXI do caput do art. 6º da lei federal n° 14.133/2021. 

 

Art. 7° - O processo licitatório observará as regras e condições previstas 

em edital, que indicará: 

I - a qualificação exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho; 

III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida 

ao vencedor. 

Parágrafo único. No processo licitatório destinado à elaboração de 

projeto, o vencedor deverá ceder à SCMSBC Pública, nos termos do art. 93 da 

lei federal n° 14.133/2021, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e 

autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das 

autoridades competentes. 

 

Art. 8° - O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor 

designado pela autoridade competente da SCMSBC, e regulamento deverá 

dispor sobre seus procedimentos operacionais. 

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a 

SCMSBC deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na 

modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as 

comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais 

definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens 

a serem leiloados. 

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico 

oficial, que conterá: 
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I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua 

situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá 

ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro 

designado; 

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 

semoventes; 

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se 

excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada 

inviabilidade técnica ou desvantagem para a SCMSBC, hipótese em que serão 

indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes 

sobre os bens a serem leiloados. 

§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será 

afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da SCMSBC e poderá, 

ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e 

a competitividade da licitação. 

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de 

habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, 

superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na 

forma definida no edital. 

 

Art. 9° - A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que 

a SCMSBC: 

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 

a) inovação tecnológica ou técnica; 

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita 

sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e 

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com 

precisão suficiente pela SCMSBC; 

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas 

que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes 

aspectos: 

a) a solução técnica mais adequada; 
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b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; 

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato; 

III - (VETADO). 

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - a SCMSBC apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio 

eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá 

prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na 

participação da licitação; 

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser 

previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem 

os requisitos objetivos estabelecidos; 

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa 

implicar vantagem para algum licitante será vedada; 

IV - a SCMSBC não poderá revelar a outros licitantes as soluções 

propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu 

consentimento; 

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a SCMSBC, em decisão 

fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas 

necessidades; 

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em 

ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo; 

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que 

cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas; 

VIII - a SCMSBC deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos 

autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, 

iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação 

da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem 

utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 

60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do 

inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os 

elementos necessários para a realização do projeto; 
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IX - a SCMSBC poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas 

apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a 

concorrência entre as propostas; 

X - a SCMSBC definirá a proposta vencedora de acordo com critérios 

divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais 

vantajosa como resultado; 

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação 

composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da SCMSBC, admitida a contratação de 

profissionais para assessoramento técnico da comissão; 

XII - (VETADO). 

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo 

assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam 

configurar conflito de interesses. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FASES DO PROCEDIMENTO 

 

SEÇÃO I 

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES 

 

Art. 10 - Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados 

a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 

I - para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor 

preço ou de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” 

deste inciso; 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor 

preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços 

comuns de engenharia; 
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b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento 

de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras 

e serviços especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de 

contratação integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de 

contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, 

“b” e “c” deste inciso; 

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 

15 (quinze) dias úteis; 

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e 

preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na 

mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 

prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 

comprometer a formulação das propostas. 

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão 

fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo 

Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Art. 11 - O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente: 

I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por 

meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; 

II - fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a 

data e hora designadas para sua divulgação. 

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando 

adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado 

o critério de julgamento de técnica e preço. 

§ 3º Serão considerados intermediários os lances: 

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de 

julgamento de maior lance; 

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 
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§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à 

proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 

a SCMSBC poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos 

no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. 

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, 

o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à SCMSBC, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 

empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 

contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

 

Art. 12 - O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença 

de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

 

Art. 13 - Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação. 

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a contratação. 

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em 

assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o 

§ 1º do art. 96 desta Lei. 

 

SEÇÃO II 

DA HABILITAÇÃO 
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Art. 14 - A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de 

informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 

I - jurídica; 

II - técnica; 

III - fiscal, social e trabalhista; 

IV - econômico-financeira. 

 

Art. 15. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes 

disposições: 

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei; 

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo 

licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de 

julgamento; 

III - serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer 

caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas 

do licitante mais bem classificado; 

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva 

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas. 

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de 

desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 

o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o 

licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou 

serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
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§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá 

prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por 

realizar vistoria prévia, a SCMSBC deverá disponibilizar data e horário diferentes 

para os eventuais interessados. 

 

Art. 16 -  Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência, para: 

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 

abertura do certame; 

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido 

encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, 

salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

Art. 17 - As condições de habilitação serão definidas no edital. 

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação 

a distância, nos termos dispostos em regulamento. 

 

Art. 18 - A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante 

exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por 
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ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, 

de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. 

 

Art. 19 - A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para 

fins de contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na 

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 

forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso; 

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou 

valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor 

individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a 

exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 

tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a 

que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da SCMSBC, 

poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa 
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possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de 

características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis 

deverão ser previstas em regulamento. 

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 

entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, 

salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou 

atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao 

objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que 

não poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput 

deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será 

admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela SCMSBC. 

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no 

inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da 

assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 

referido nos incisos I e III do caput deste artigo. 

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a 

qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a 

potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser 

licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado 

relativo ao mesmo potencial subcontratado. 

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 

emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 

contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada 

por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 

avaliação de sua qualificação técnica: 

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as 

experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa 

consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo 
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nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 

experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de 

acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para 

contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual. 

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual 

de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do 

atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do 

instrumento de constituição do consórcio. 

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão 

admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 

de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 

incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação 

proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 

responsabilidade. 

 

Art. 20 - As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a 

verificação dos seguintes requisitos: 

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 
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§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser 

substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 

comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. 

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput 

deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. 

 

Art. 21 - A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão 

econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro 

contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices 

econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, 

e será restrita à apresentação da seguinte documentação: 

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 

§ 1º A critério da SCMSBC, poderá ser exigida declaração, assinada por 

profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante 

dos índices econômicos previstos no edital. 

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência 

de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou 

lucratividade. 

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, 

excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

§ 4º A SCMSBC, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a 

avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das 

obrigações decorrentes da licitação. 

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao 

último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 

(dois) anos. 
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Art. 22 - A documentação referida neste Capítulo poderá ser: 

I - apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente 

admitido pela SCMSBC; 

II - substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde 

que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 

nesta Lei; 

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, 

nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa 

de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa 

e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão 

apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo 

Poder Executivo federal. 

 

SEÇÃO III 

DO JULGAMENTO 

 

Art. 23 - Serão desclassificadas as propostas que: 

I - contiverem vícios insanáveis; 

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela SCMSBC; 

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável. 

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita 

exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. 

§ 2º A SCMSBC poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto 

no inciso IV do caput deste artigo. 

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de 

avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, 

os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério 
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de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente. 

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela SCMSBC. 

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela SCMSBC, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com esta Lei. 

 

Art. 24 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da SCMSBC Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em 

que este se localize; 

II - empresas brasileiras; 

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
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§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do 

disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Art. 25. Definido o resultado do julgamento, a SCMSBC poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 

de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer 

acima do preço máximo definido pela SCMSBC. 

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de 

contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado 

divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 

 

Art. 26 - O Processo de Compras e Contratações deverá respeitar o disposto 

neste Regulamento de Compras e Contratações, no Contrato de Gestão em 

vigência e nas legislações pertinentes. 

 

Art. 27 - O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 

motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 

referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 

previsto no edital de licitação. 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, 

admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a 

sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput 

deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante 
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provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da 

proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova 

de conceito, entre outros testes de interesse da SCMSBC, de modo a comprovar 

sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto 

básico. 

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a SCMSBC poderá 

determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem 

seus atos em formato eletrônico. 

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o 

§ 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser 

gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo 

licitatório depois de seu encerramento. 

§ 6º A SCMSBC poderá exigir certificação por organização independente 

acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) como condição para aceitação de: 

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; 

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. 

 

Art. 28 - A realização do processo de compras e contratações não obriga a 

SCMSBC a formalizar a compra ou a contratação junto aos fornecedores, 

podendo o processo ser anulado pelo Diretor responsável ou por pessoa a quem 

ele delegar poderes para tanto, sendo dada ciência aos interessados. 

 

Art. 29 - A participação de fornecedores no processo de compras implica na 

aceitação integral e irretratável dos termos, dos elementos técnicos e das 

instruções fornecidas pela SCMSBC, bem como das disposições trazidas neste 

Regulamento e nas demais normas aplicáveis.  

 

Art. 30 - Quando forem contratados serviços de consultoria, o pagamento 

somente será realizado mediante a entrega dos produtos e/ou relatórios 

completos e finalizados. 
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Parágrafo único - Ainda que seja necessário parcelar o valor do pagamento 

referente à consultoria, a quitação integral só será realizada mediante a entrega 

dos produtos e/ou relatórios completos e finalizados. 

 

Art. 31 - Todo o processo de compras, contratações e locações deque trata este 

Regulamento deverá estar devidamente documentado, a fim de facilitar futuras 

averiguações pelos membros e órgãos da SCMSBC, por parte dos órgãos 

parceiros da entidade e pelos demais responsáveis pelo controle e fiscalização 

dos Contratos de Gestão. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Art. 32. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção 

de veículos automotores; 

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de 

licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela 

licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 

propostas válidas; 

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos 

órgãos oficiais competentes; 

IV - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal 

ou de grave perturbação da ordem; 

V - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
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somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 

ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência 

da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos 

contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto 

neste inciso; 

VII - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da SCMSBC 

Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 

§1° Para os demais casos expostos no artigo 75 art. 75, inciso IV e alíneas, V, 

VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. 

§ 2º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva 

unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 

atividade. 

§ 3º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por 

autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto 

pretendido e com a manifestação de interesse da SCMSBC em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

§ 5º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 
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§ 6º Para os fins do inciso V do caput deste artigo, considera-se emergencial a 

contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 

público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma 

do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do 

processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes 

públicos que deram causa à situação emergencial. 

 

Art. 33 - É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 

serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivos; 

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública; 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 

localização tornem necessária sua escolha. 

§1° Para os demais casos expostos no artigo 74, inciso III e alíneas, IV e V, da 

lei federal n° 14.133/2021. 

Art. 34 - O processo de contratação direta, que compreende os casos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no 
art. 23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 
atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários 
com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 
qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 
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VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente 
do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial. 

 

Art. 35 -Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 
erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 
solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 
legais cabíveis. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS CONTRATOS 

 

Art. 36 - Os contratos firmados com base neste Regulamento estabelecerão, 

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

cláusulas que definam os direitos, as obrigações e responsabilidades das partes, 

em conformidade com os termos do ato convocatório e da proposta a que se 

vinculam. 

 

Art. 37 - Os contratos deverão conter, minimamente: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao 

ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; 

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos 

omissos; 

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para 

liquidação e para pagamento; 
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VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, 

observação e recebimento definitivo, quando for o caso; 

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 

IX - a matriz de risco, quando for o caso; 

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o 

caso; 

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando for o caso; 

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de 

antecipação de valores a título de pagamento; 

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos 

estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de 

manutenção e assistência técnica, quando for o caso; 

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas e suas bases de cálculo; 

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação 

direta; 

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em 

regulamento; 

XIX - os casos de extinção. 

 

Art. 38 - Exige-se a celebração de contrato formal para os serviços continuados 

ou quando houver entrega parcelada de bens ou a exigência de fornecimento de 

garantias. 

 



 

 

P
ág

in
a7

6
4

 

Art. 39 - Todos os contratos deverão ser aprovados por assessoria jurídica ou, 

na falta desta, pelo dirigente máximo da SCMSBC, a fim de garantir a adequada 

formalização dos termos avençados. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS 

RECURSOS 

 

Art. 40 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os 

seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data 

de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 

divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado 

ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

Art. 41 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste regimento 

cabem: 

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou 

de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação; 

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração; 

II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” 

do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições: 
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I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no 

inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura 

da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de 

fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento; 

II - a apreciação dar-se-á em fase única. 

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 

recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível 

de aproveitamento. 

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e 

terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do 

recurso. 

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

 

Art. 42 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato 

ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 

competente. 

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será 

auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e 

subsidiá-la com as informações necessárias 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS GERAIS  

 

Todos os casos omissos neste REGULAMENTO DE COMPRAS, 

CONTRATAÇÕES E ADMISSÃO DE PESSOAL serão decididos pelo dirigente 

máximo da SCMSBC, devidamente justificados. 

 



 

 

P
ág

in
a7

6
6

 

O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Isabel, xx de xxxxxxx de 20xx.   

 

Este é um modelo de regulamento que deverá ser revisado e alterado, se for o 

caso, com a Prefeitura Municipal de Santa Isabel 

 

 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo -   

SCMSBC 

 

 

 

15. CRONOGRAMA FINANCEIRO  

 

 

Apresentamos a seguir planilha de custeio mensal, bem como total do Contrato de 

Gestão pelo período de 12 meses.







SANTA CASA 
São Bernardo do Campo 

•· ·; 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
, 1 

o 7 6 8
SAO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ: 47.708.771/0001·00 

16. ANEXOS

\l P' 
SANTA CASA

Av Robert Kenn_edy, 2900 - Bairro: Assunção 
s,,o [lerna,do ao Campo 

Sao Bernardo Do Campo - S/P 
CEP: 09.860-214 



SANTA CASA 0770 
São Bernardo do Campo 

ANEXO I 

Atestados de Capacidade 
Técnica 

\l P SANTA CASA Av Robert Kenn_edy, 2900 - Bairro· Assunção 
Sao [lern M C.O ao Campo Sao Bernardo Do Campo - S/P ' 

CEP: 09.860-214 



Telefones: 

SMPV® 0771 

Diagnósticos 

ATIESTADO DIE CAPACmADfE TIÉCNiCA 

A Sil/ilPV Serviços Médicos e Diagnósticos por Imagem Udla - IEPP, pessoa jurídica, inscrita 
no C_NP J/MF nº. 26. 794. 955/0001-51, estabelecida à Rua Doutor Luiz Migliano, nº. 1986, sala 
720, 7° andar, Jd. Cabore, São Paulo (SP) - CEP 05711 -001 , através de seu representante legal, 
ao final assinado, declara para os devidos fins que o (a) Doutor (a) Cleomar Sergio Pires Alves, 
brasileiro, médico, CPF nº 617.756.141-15, RG nº 35.970.412-8 SSP/SP, CRM n.º 151517, atua 
na direção técnica da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo desde 
fevereiro de 2019, prestando serviços especializados no Pronto Socorro, Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e Enfermaria, cumprindo com todas as obrigações assumidas, não constando, 
até o presente momento, nada que possa desaboná-lo. 

Matriz 

São Paulo, 15 de setembro de 2021. 

SI\IIPV Serviços Médicos e Diagnósticos por 
Imagem Uda - IEPP 

Fia.794.95510001-s 1' 
SMPV Serviços Médicos e 

Díagnóticos por Imagem LTDA EPP 
R. Dr. Luiz Mígliano, 1986 -Andar 7 - SI. 720 

L
. Jardim Cabore - CEP 05711-001 .J 

São Paulo - SP 

Unidade I 

(11) 97095-5040 

(1'i) 4309-6205 

(11) 3582-0388 

Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 - 7° Andar - Sala 720 
VI. Andrade • São Paulo/SP • CEP 05711-001 

Av. Portu ai, 397 - Sala 104 - Centro 
Santo A?'dré - São Paulo - CEP 09040-01 O 

diretoria@smpv.com.br I comercial@smpv.com.br I www.smpv.com.br I CNPJ: 26.794.955/0001-51 



Telefones: 

SMPV® 0772 

Diagnósticos 

ATESTADO DIE CAPACiDAIDIE TIÉb NiCA 

A SMl?V ~en,iços i\fiédlicos e IOiagnósi:icos por imagem li:dla - IEPP, pessoa jurídica, inscrita 
no CNPJ/MF nº. 26.794.955/0001-51, estabelecida à Rua Doutor Luiz Migliano, nº. 1986, sala 
720, 7º andar, Jd. Cabore, São Paulo (SP)- CEP 05711-001 , através de seu representante legal, 
ao final assinado, declara para os devidos fins que o (a) Doutor (a) Cleomar Sergio !Pires Alves, 
brasileiro, médico, CPF nº 617.756.141-15, RG nº 35.970.412-8 SSP/SP, CRM n.º 151517, atua 
na direção técnica da UPA Cabreúva desde maio de 2020, cumprindo com todas as obrigações 
assumidas, não constando, até o presente momento, nada que possa desaboná-lo. 

Matriz 

São Paulo, 15 de setembro de 2021. 

Sl\liPV Serviços l\liédlicos e Diagnósticos por 
Imagem Uda - IEIPP 11 

1~ 
'ís.194.9~51:,! :51 

· . AUTENTICAÇÃO 
ÂUO 67AE0609125 

SMPV SeNiÇOS\-~m L10A EPP 
6t.icOS por n,..r 

Oiagn 986-Andar7-Sl·720 Valida some te com• selo de 
rtOf,LUiZMigliano, 1_CEP05711-001 J autentícidil e - R$ ~,32 

Jardim CabOre L. São Paulo· SP 

Unidade I 

(11) 97095-5040 

(11) 4309-6205 

(11) 3582-0388 

Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 - 7° Andar - Sala 720 
VI. Andrade - São Paulo/SP - CEP 05711-001 

Av. Portugal, 397 - Sala 104 - Centro 
Santo André - São Paulo - CEP 09040-01 O 

diretoria@smpv.com.br I comercial@smpv.com.br I www.smpv.com.br I CNPJ: 26.794.955/0001-51 



~De 

OSASCO 
0773 

Atestado de Capacidade Técnica 

Reconhecimento Público 

Atestamos para os devidos fins que A IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, instituição filantrópica de 

direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e municipal, 

inscrita no CNPJ no. 47.708.771/0001-00, com sede na Avenida Robert Kennedy, 

2900, Bairro Assunção, no município de São Bernardo do Campo - SP, CEP 09860-

000, que presta serviços de Administração/Gestão do Complexo Hospitalar 

Municipal Antônio Giglio, situado na Rua: Pedro Fioretti, 48 - Centro - Cidade de 

Osasco - SP, CEP 06013-070, através do contrato 008/2021 firmado entre a 

Prefeitura do Município de Osasco e a Organização Social desde o dia 29/01/2021, 

não havendo. Nada que a desabone. 

Serviços Prestados - Médicos Assistenciais: 29/01/2021 a 30/04/2021 

Atendimentos Gerais/ Totais realizados no período até o momento: 24.176 

Atendimentos de Urgência e Emergência/ PS/ PA: PSI -9.161 / PSO -13.065 

Exames Radiológicos de diagnostico Gerais/ Totais: 9.625 

Exames Laboratoriais/Análises Clínicas Gerais/ Totais:113.303 

Cirurgias de Urgência/ Emergência Gerais/ Totais: 169 (referente fevereiro e março) 

Cirurgias Eletivas Gerais/ Totais: 537 (referente fevereiro e março) 

Atendimentos multiprofissionais Gerais/ Totais: 24.176 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Fisioterapeutas, 
Nutricionistas, Assistentes Sociais, Psicólogos, Farmacêuticos. 

Valida some te com o selo de 
. autenticida e - R$ '4,32 



-

0774 
ê osÃSco 

Os atendimentos acima mencionados são demandas espontâneas do município, 

também assisti à população em concordância com as metas qualitativas exigidas 

pelo Ministério da Saúde e Órgãos de classe. 

Atenciosamente, 

Osasco, 10 de maio de 2021 

Fernando M 

Secretário Mu 

O 3 JUN. 

Valida somente e mo selo de 
o1utenticidade - $ 4,32 

\ 



0775 
Sistemil 
Único! 
de Saúde 

1,iw.f {mi PREFEITURA DE 
\~Jt BIRITIBA MIRIM 

Atestado de Capacidadr Técnica 

Reconhecimento Público 
1 

Atestamos para os devidos fins que A IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, instituição filantrópica de 
direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e municipal, 
inscrita no CNPJ nº 47.708.771/0001-00, com sede na Avenida Robert Kennedy, 
2900, Bairro Assunção, no município de São Bernardo do Campo - SP, CEP 09860-
000, que presta serviços de Administração/Gestão ao Pronto Atendimento trio 
Taino, Biritiba Mirim/SP. situado a Avenida Maria José de Siqueira Melo, 622, 
Jardim Takebe - Biritiba Mirim/SP, através do Processo Administrativo nº 
1624/2021, Contrato Emergencial nº 036/2021 entre a Prefeitura do Município de 
Biritiba Mirim e a Organização Social desde 13 de maio de 2021, não havendo nada 
que a desabone. 

Serviços Prestados - Médicos Assistenciais: 

Atendimentos Gerais/Totais realizados no período de 13/05/2021 até o momento: 

Atendimentos de Urgência e Emergencial/PA adulto: 12. 778 

Atendimentos de Urgência e Emergencial/ PA infantil: 1.518 

Exames Radiológicos de Diagnósticos Gerais/Totais: 2.718 

Atendimentos Multiprofissionais Gerais/Totais: 3.147 

O serviço prestado atende à demanda da macrorregião assim como as metas do 
contrato em questão, também assistindo à pop~lação em concordância com as 
metas qualitativas exigidas pelo Ministério da Saúde e órgãos de classe. 

- - :,..- OFI~1·r:--~t'.i: . ..:; · -~ ! • . ~ · .__ - -~ • 

[' ~ o I São Bernardo do c arn po · 5 F I 
!.~ .• :-1 Rue;Rio Branco,2 70 / 2_78 - Cen t ro 
AUTEMTICAÇÃO-.Cópii) reprografoca" qua l 
c o nfere com o ong1nal. 

Atenciosamente 

"1tiba Mirim, 17 de setembro de 2021. 

Edna Fátima de Moura Rodrigues 

t:dna fát:ma M. Rocrngue~ 
Secretaria Municipal de Saucte 

"' RG' 17.909 419-i ·~ 

Secretária de Saúde do Município de Biritiba Mirim 

~ d~ Sk~rL~:r;·P.n, ~l-'lzi:~· :· (:,2·~; -· .J.~:,C:ü:t~ T.,1k~b$. ~- t?.ir~!i;~~~ NHrEr:;1 ·- Si? ... Cf;J::1
~ ,'.flz1~)'JfJ!-f,?(1:~ -- J~: ( ~ ·~) /{~S2:<2Çi'H•t: 

(~t.~ ... ~,'" ~ t~.f)7 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE ~A~CONCELOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE s1uoE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

RECONHECIMENTO PÚBLIOO 

Atestamos para devidos fins que a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
47.708.771/0001-00, sediada na Av. Robert Kennedy, 2900, Bairro Assunção, São 
Bernardo do Campo - SP, CEP 09860-000, vem prestando a contento serviços de 
administração e gerenciamento das seguintes UBS's: Jardim Yone, Vila Margarida, Vila 
São Paulo, Santo Antonio e Antonio Nham; ·ãtravés dos contratos 060/2021 
(emergencial) e o 197/2021 (contrato atual), firmado entre a Prefeitura do Município 
de Ferraz de Vasconcelos/SP e a Organização Social desde o dia 19 de abril de 2021, 
não havendo nada que a desabone. 

SERVIÇOS PRESTADOS 

Gestão e gerenciamento das unidades básicas de saúde do Município de Ferraz de 
Vasconcelos nos quantitativos abaixo descritos. 

PANORAMA GERAL - 05 UNIDADES DE SAÚDE 
-=-==~:-;:-;-;_-;-~-;i:E1GSll~STTIR~O~C~l~Vl§'L ~ .Q.f-l.C.}AL DE R,;o carnPO - SP 

Produção Assistencial t.fo-'l são. Bernardo 270/278-Centro i' ~ Rua:Rio Bran.co, rogrática "qual 
- çÃO-CÓP'ª rep 

Nº de equipes ESF: 08 
NQ de equipes EAP: 11 
Nº de equipes ESB: 07 
Nº de ACS: 32 

Média mensal dos atendiment 

AUTENTICA o o r iginal. 
confere com 

• Nº de Atendimentos Médico: 5.154 

0 Nº de Atendimentos de Enfermagem : 1c .271 
.. Nº de Atendimentos Odontológicos: 4.244 

• Nº de Vacinas aplicadas: 12.152 

Os servi ços prestados atendem as demandas da microrregião assim como as metas do 
contrato em questão, também assistindo a população em concordância-com as metas 
qualitativas exigidas pelo Ministério da Saúde e órgãos de classe . 

Atenciosamente, 

Ferraz de Vasconcelos, 03 de dezembro de 2021. 

Secretário de Saúde do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP 

Rua Santa Catarina 35 - Vila Rc.nmmópofos ·~ Tele"ione: (11) 46'18-2717 •mlllllllllilllilliB!! .. .....,._._._.....,.._.,.. ...... .....,_,,_.. ..... _,...,......,....,. ...... ....,......,a .... ,............., ___ """"'*~---.....,..__,..,.. __ .._ ____ _..,_.. ... ,..._, 



"s!üôê BA.RU: RI 
CíDAOE 1.NTfUGENTE e: SUSTI:NTAVEt.. 

Atestado de Capacidade Técnica 

0777 

m SANTA CASA V SBC 

Reconhecimento Público 

Atestamos para os devidos fins que A IRMANDADE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMfi>O, instituição filantrópica de direito 

privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e municipal, inscrita 

no CNPJ no. 47.708.771/0001-00, com sede na Avenida Robert Kennedy, 2900, Bairro 

Assunção, no município de São Bernardo do Campo - SP, CEP 09860-000, que presta 

serviços de Administração/Gestão ao Pronto Atendimento Adulto e Infantil de 

Barueri/SP e Maternidade Nair Fonseca Leitão Arantes, situado a Rua Prof. João 

da Mata e Luz, 262, Cento - Barueri/SP, através do contrato 091/2019 entre a Prefeitura 

do Município de Barueri e a Organização Social desde 01 de março de 2019, não 

havendo nada que a desabone. 

Serviços Prestados - Médicos assistenciais: 

Atendimentos Gerais/Totais realizados no período 01/03/2019 até o momento: 

Atendimentos de Urgência e Emergencial/PA adulto: 682.747 

Atendimentos de Urgência e Emergencial/PA Infantil: 197.242 

Exames Radiológicos de diagnostico Gerais/Totais: 364.815 

Atendimentos multiprofissionais Gerais/Totais: 901. 761 

O serviço prestado atende à demanda da macrorregião assim como as metas do 

contrato em questão, também assistindo à população em concordância com as metas 

qualitativas exigidas pelo Ministério da Saúde e órgãos de classe. 

Atenciosamente, Barueri , 11 de maio de 2021 



SANTA CASA 
São Bernardo do Campo 0778 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SAO BERNARDO DO CAMPÓ~ i . . 

CNPJ: 47 708.771-'00,9""'-'··-~'""'""""""''· 

ANEXO li 

Contratos de Gestão 

\l P SANTA CASA Av Robert Kenn_edy, 2900 - Bairro. Assunç~.i •.. '..
1 

S'1o [lernarr1o ao Campo Sao Bernardo Do Campo - Sl? l 
CEP: 09.860-214 , 

' 



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 
Estado de São PaG10 0779 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 191/2021 

Ajuste de Parceria na forma de Contrato de Gestão, que entre si 
celebram o Município 

1
de Ferraz de Vasconcelos e a instituição 

Irmandade Da Santa 9asa De Misericórdia De São Bernardo Do 
Campo, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como 
Organização Social dé Saúde, com vistas ao Gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde 
destinados a Atenção Básica I Estratégia de Saúde da Familia e 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia, que assegure a 
assistência universal e gratuita à população, bem como qualidade da 
assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, para os 
fins que se destina. 

LOTE 1 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS 
UNIDADES DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA I ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS, portadora da Cédula de 
Identidade R.G. nº 44.217.575-9 e do CPF nº342.770.938-84 e do outro lado a instituição IRMANDADE DE SANTA CASA 
DE MISERICORDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, pessoa jurídica, de direito. privado sem finalidade lucrativa, 
qualificada como Organização Social de Saúde no Município de Ferraz de Vasconcelos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
47.708.771/0001-00, com sede na Avenida Robert Kennedy nº 2.900, São Bernardo do Campo/SP, CEP nº 09860-214, neste 
ato representada pelo seu outorgado, Sr. Edison José de Aguiar Junior, brasileiro, solteiro, administrador, portador do CPF 
nº 213.664.948-7 e do RG nº 11.804.689-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Caiapós, nº 842, apt 61 - Vila Tupi, Praia 
Grande/SP, CEP 11703-320. 
RESOLVEM, na forma da Lei Municipal nº 3.370/2019, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 6.109/2019 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Federal nº 
8.080/90 e no que couber o Edital de Chamamento Público nº 001/2019, celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente CONTRA TO DE GESTÃO tem por objeto a formação de parceria para a execução das atividades de 
gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviç9s de saúde, que assegure a assistência universal e 
gratuita à população, bem como qualidade da assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, nos termos do 
que se encontra detalhado no edital e seus anexos, em especial nos Anexos Técnicos e na Proposta Técnica, consideradas 
partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais. 

1.2. Poderão incorporar ao contrato de mais serviços que venham comfi)or ou complementar a estrutura do objeto do 
contrato. 

1.3. A vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta meses), sempre que houver interesse das partes, nos termos da Legislação 
Vigente, especialmente o que reza o artigo 5º, inciso 1, letra "e"do Decreto Municipal nº 6.109/2019 e.e. o artigo 57, inciso li 
da Lei Federal n°8.666/1993. 

1.4. Este CONTRATO DE GESTÃO, como instrumento de natureza convenial, deverá ser executado de forma a 
garantir eficiência econômica, administrativa, operacional e de resultados, conferindo eficácia à ação govername tal, 
efetividade às diretrizes e às · ·cas públicas na~· rea _saúda, corn ru~ame~~ -Risposto nas disposiçõe legai 

· :íRO C --,,: OFICIAL DE REC,IST RÕ '- l 
Vigentes. <,'\,S OIS l't,; 1'-o1 o I São Bernardo do Campo - SP 

~ 0~'o ri/.;,;. y ! 1.-.!!-~ Rua;f\iO Branco,270 /2 78 - Centro 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO 

São obrigações e responsabilidades do PARCEIRO PRIVADO: 

0780 

2.1 . Executar todas as atividades e/ou serviços auxiliares descritos e caracterizados no Edital de Chamamento e seus 
anexos, em sua Proposta Técnica, zelando pela boa qualidade das ações e serviços ofertados e primando pela eficiência, 
eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades, com o cumprimento das metas e prazos previstos, em consonância 
com as demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO. 

2.2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações, as diretrizes e a política pública na área 
de saúde traçadas pelo PARCEIROPÚBLICO. 

2.3. Utilizar os bens, materiais e os recursos humanos custeados com recursos deste CONTRATO DE GESTÃO 
exclusivamente na execução do seu objeto. 

2.4. Inventariar todos os bens móveis e imóveis permanentes, devendo apresentar relatórios semestral com as 
especificações de todos os bens cujo uso lhe foi permitido, bem como daqueles adquiridos com recursos oriundos deste 
CONTRATO DE GESTÃO, observando as normas de gestão de patrimônio editadas pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

2.5. Administrar e utilizar os bens móveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos 
termos de permissão de uso, até sua restituição ao PARCEIROPÚBLICO. 

2.6. Adotar todos os procedimentos necessários para a imediata patrimonialização públicados bens, móveis e imóveis, 
adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO. 

2.7. Efetivar a patrimonialização a que se refere o item anterior, por meio de tombamento dos bens móveis no setor 
competente do órgão supervisor e, quanto aos bens imóveis, mediante as providências próprias junto ao Município de Ferraz 
de Vasconcelos. 

2.8. Comunicar ao PARCEIRO PÚBLICO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência, todas as aquisições 
de bens móveis que forem realizadas ou as doações que foremrecebidas. 

2.9. Disponibilizar ao PARCEIRO PÚBLICO para que sejam incorporados ao seu patrimônio, nas hipóteses de sua 
extinção/dissolução ou desqualificação, as doações e os legados eventualmente recebidos em decorrência das atividades 
executadas neste CONTRA TO DE GESTÃO, bem como todos os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução. 

2.10. Pôr à disposição do PARCEIRO PÚBLICO para que sejam revertidos ao seu patrimônio, nas hipóteses de 
desqualificação ou extinção da entidade e de rescisão deste ajuste de parceira, os bens cujo uso foi permitido, bem como o 
saldo de quaisquer dos recursos financeiros recebidos daquele em decorrência do CONTRATO DEGESTÃO. 

2.11 . Utilizar os bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos provenientes do contrato de gestão exclusivamente 
na sua execução, devendo a respectiva titularidade ser trarisferida de imediato ao PARCEIRO PÚBLICO. 

2.12. Publicar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da outorga deste CONTRATO DE GESTÃO, o 
regulamento contendo os procedimentos atinentes às alienações, as compras e os serviços que serão custeados com os 
recursos públicos repassados, devendo também dispor sobre a admissão d~ pessoal, observando, para tanto, os princípios 
da impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade e 
do julgamento objetivo. 1 

2.13. Inserir no regulamento referido nos itens anteriores regra que vede a prática de nepotismo tanto em relação à 
admissão de pessoal, quanto no que diz respeito à celebração de negócios com pessoas jurídicas. 

2.14. Disponibilizar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga deste CONTRA TO DE GESTÃO, os recursos 
humanos necessários e adequados a execução do objeto, nos moldes registrados na Proposta Técnica apresentada. 

2.15. Contratar, por meio de processo seletivo, profissionais técnicos e administrativos em quantidade necess:31a 
condizente ao adequado cumprimento das atividades e dos serviços inerentes ao objeto dessa parceria. 

2.16. Garantir -@r. chimento dos postos de trabalho necessários à execução das atividades escritas na Proposta Técni a, 
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2.17. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de salários, demais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
1 -

comerciais e outros, resultantes da execução do objeto deste CONTRATO 06 GESTAO. 

2.18. Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em di~ o pagamento das obrigações tributárias e 
previdenciárias relativas aos seus empregados e prestadores de serviços, corp o fornecimento de certidões de regularidade 
fiscal, previdenciária e trabalhista, sempre que solicitadas pelo PARCEIRO PÚlBLICO. 

2.19. Cumprir a programação anual de formação continuada para os rec~rsos humanos, conforme Proposta Técnica 
apresentada. 

2.20. Cumprir rigorosamente as normas do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de 
acordo com a legislação vigente. 

2.21. Fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo que se mostrarem necessários ao desempenho das 
atividades objeto deste CONTRATO DEGESTÃO. 

2.22. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos profissionais que executam o objeto desta PARCERIA, 
por meio de registro de ponto e defrequência. J 

2.23. Manter, durante a execução deste CONTRA TO DE GESTÃO estrutura administrativa compatível com as obrigações 
trabalhistas assumidas, bem como todas as condições de regularidade exigidas no Chamamento Público. 

2.24. Manter durante a execução deste CONTRA TO DE GESTÃO as certificações e capacitações técnicas da Diretoria, do 
Corpo Técnico/Administrativo e Executivo de acordo com o apresentado na PtopostaTécnica. 

2.25. Manter em perfeita condição de uso e conservação os equipamentos e instrumentos necessários à gestão das 
atividades e/ou serviços permitidos pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

2.26. Manter atualizadas todas as licenças e alvarás existentes, necessários à regular execução das atividades e/ou serviços 
constantes deste CONTRATO DEGESTÃO. 

2.27.Apresentar semestralmente à Comissão de Avaliação instituída pelo PARCEIRO PÚBLICO a prestação de contas 
correspondente ao período, a qual deverá seguir acompanhada das notas fiscais de compras e serviços, certidões negativas 
de débitos perante as Fazendas Públicas estadual, federal e municipal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da 
justiça do trabalho, bem como a relação das demandas em que figure como réu, além de decisões judiciais que lhe foram 
desfavoráveis e os valores das respectivas condenações. 

2.28.Adotar a logomarca do Município de Ferraz de Vasconcelos em todos os signos identificadores, tais como placas, 
cartazes, documentos oficiais e outros. 

2.29. Responsabilizar-se-á civil e criminalmente por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes 
decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposos e decorrentes de atos praticados por profissionais que lhes são 
subordinados no desenvolvimento de suas atividades perante o PARCEIRO PÚBLICO, aos destinatários dos serviços e/ou 
a terceiros. 

2.30.Acolher os destinatários das atividades objeto deste CONTRATO DE GESTÃO com dignidade, cortesia e respeito, de 
modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação d:os serviços, com observância das legislações 
especiais de proteção ao idoso; à criança e ao adolescente e ao portador de necessidades especiais. 

2.31. Manter em local visível nas dependências das unidades públicas cujo usdl lhe foi permitido, placa indicativa do endereço 
e telefone para registro de reclamações, críticas e/ou sugestões às atividades ofertadas. 

2.32. Manter em local acessível ao público a escala atualizada de serviço dos profissionais de saúde contendo o nome e o 
horário de entrada e saída destesservidores. J _ 

2.33. Realizar periódica pesquisa de satisfação 1unto aos destinatários dos serviços, objeto deste CONTRATO DE GEST

6
AO, .. 

com envio de seus resultados ao PARCEIROPUBLICO. 

2.34. Publicar até o dia 31 de janeiro o balanço geral das metas, os relatórios financeiros e de execução atinentes s 
atividades do ano anterior, no respectivo contrato de gestão. J , 
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contratos, documentos, registros contábeis e demais assuntos que se mostrarempertinentes. 

2.36. Permitir o livre acesso aos livros contábeis, papéis, documentos e arquivos concernentes as atividades e operações 
objeto deste CONTRATO DE GESTÃO pelo pessoal especialmente designado pelo PARCEIRO PÚBLICO, bem como pelos 
técnicos dos demais órgãos de controle interno e externo, quando em missão de fiscalização, controle, avaliação ouauditoria. 

2.37. Restituir à conta do PARCEIRO PÚBLICO o valor repassado, atualizadb monetariamente e acrescido de juros legais, 
na forma da legislação aplicável, contados da data do seu recebimento, qudndo as prestações de contas parciais e finais 
forem apresentadas extemporaneamente e/ou não forem aprovadas. 

2.38. Movimentar os recursos financeiros transferidos pelo PARCEIRO PÚBLICO em conta bancária específica. 

2.39. Manter por 05 (cinco) anos, contados da análise da prestação de contas pelos órgãos de controle, os registros, os 
arquivos e os controles contábeis concernentes a este CONTRATO DEGESTÃO. 

2.40. Remeter imediatamente ao órgão supervisor as intimações e as notificações administrativa e/ou judicial que o 
PARCEIRO PÚBLICO tenha interesse, com o concomitante encaminhamento das informações, dos dados e documentos 
necessários para a defesados interesses do Município de Ferraz de Vasconcelos em juízo ou fora dele, sob pena de 
responsabilidade administrativa, civil e criminal daquele que deixar de fazê-lo ou se o fizer fora do prazo. 

2.41. Encaminhar ao órgão supervisor os requerimentos e/ou notificações extrajudiciais que versem sobre fatos relacionados 
à unidade pública sob seu gerenciamento, independentemente da data de sua ocorrência. 

1 

2.42.Atender as metas pactuadas e definidas no termo de referência do Chamamento Público n.0 01/2021, que fará parte 
integrante deste contrato. 

2.43. Responsabilizar-se pela exatidão de todos os dados e informações que fornecer ao PARCEIRO PÚBLICO, cuja 
inexatidão será considerada faltagrave. 

2.44. Enviar mensalmente a mídia digital contendo os registros das despesas realizadas, com arquivos nos formato e 
extensão exigidos peloTCE/SP. 

2.45. Providenciar os materiais necessários à eficiente prestação dos serviços públicos objeto desta parceria. 

2.46. Sugerir ao órgão supervisor as alterações que entender proveitosas ao alcance do objeto dessa parceria. 

2.4 7. Garantir aos usuários o acesso gratuito às ações e as atividades objeto da presente parceria, sendo- lhe vedada a 
cobrança de quaisquer contribuições ou taxas. 

2.48. Colaborar na execução de programas e/ou projetos que tenham correlação com o objeto deste ajuste e que sejam 
implementados pelo Governo Estadual e/ou em parceria com o Governo Federal e/ou outrosparceiros. 

2.49. Atuar de forma isenta de qualquer influência partidária, religiosa e/ou filosófica, de acordo com a ConstituiçãoFederal. 

2.50. Garantir o amplo acesso ao serviço prestado, abstendo-se de quaisquer condutas restritivas e/ou discriminatória. 

2.51 . Analisar a viabilidade técnica e/ou econômica na continuidade dos contratos e outros ajustes firmados anteriormente 
pelo PARCEIRO PÚBLICO e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, 
manifestar-se quanto ao interesse em mantê-los, se houver. 

2.52. Responsabilizar-se pelos pagamentos das despesas dos contratos refi ridos no item anterior, cujo montante será 
glosado do valor a ser transferido, quandocouber. 

2.53. Cumprir todas as obrigações descritas no Anexo Técnico e na Proposta Técnica apresentada. 

2.54. Manter , durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas nalicitação. ~ · 

2.55. Visando garantir a ininte~~up~ão d.os se~iços~ o PARCEIRO PRIYADO_r~derá manter o quadro de fun~ionário ª!uai 
por meio do contr expenenc1a, ate a reahzaçao de processo seletivo propno para este Contrato de Gestao, obede 
as regulame ~Ít ·stas vi§entes. , 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PÚBLICO 

São responsabilidades do PARCEIRO PÚBLICO: 

3.1. Efetuar os repasses mensais definidos na cláusula oitava deste CONTRA TO DE GESTÃO. 

0783 

3.2. Prestar ao PARCEIRO PRIVADO o apoio técnico e administrativo necessários para o alcance do objeto deste 
CONTRATO DE GESTÃO, desde que não acarrete em ônus financeiro extra. 

3.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deste CONTRA TO DEGESTÃO. 

3.4. Permitir o uso de bens móveis que guarnecem a unidade pública e o imóvel correspondente, para a exclusiva utilização 
na execução do objeto deste CONTRATO DEGESTÃO. 

3.5. Manter no sítio eletrônico do órgão supervisor e no Portal de Transparência os dados sobre a execução e avaliação do 
presente CONTRATO DEGESTÃO. 

3.6. Proceder à cessão de servidores públicos ao PARCEIRO PRIVADO segundo as regras definidas na legislação 
pertinente à matéria. 

3.7. Proceder ao pagamento dos vencimentos dos servidores públicos de seu quadro, cedidos ao PARCEIRO PRIVADO, 
sendo que quaisquer vantagens pecuniárias extras correrão por conta da CONTRATADA. 

3.8. Acompanhar a evolução das ações executadas pelo PARCEIRO PRIVADO por meio dos sistemas informatizados 
degestão. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS 

Os PARCEIROS se obrigam a: 
4.1 . Executar a política pública na área abarcada nesta parceria, disponibilizando os recursos humanos, físicos, financeiros e 
materiais necessários à sua eficaz implementação. 
4.2. Garantir a eficiente execução dos serviços mediante o uso de mão de obra qualificada e capacitada para atuar nas 
unidades públicas que integram o objeto deste CONTRATO DEGESTÃO. 
4.3. Instituir ações que garantam o uso adequado dos serviços públicos e, se necessário, valendo-se de outras instâncias 
sociais. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

5.1. A Comissão de Avaliação será constituída, no prazo máximo de até 1 O (dez) dias após a assinatura deste contrato, por 
meio de Portaria expedida pelo titular do órgão supervisor. 

5.2. Toda a contabilidade deste contrato será analisada pela Comissão de Avaliação que poderá se valer de terceiros para 
assessorá-la. 

5.3. _Despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato será objeto de apuração mediante a adoção de 
medidas que assegurem ao PARCEIRO PRIVADO a ampla defesa e ocontraditório. 

5.4. Notificado o PARCEIRO PRIVADO sobre a hipótese de existência de despesa considerada imprópria, este poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento do aviso, apresentar justificativas ou providenciar a regularização. 

5.5. Rejeitada a justificativa o PARCEIRO PRIVADO poderá interpor recurso perante o titular do órgão supervisor, no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da ciência da decisão. 

5.6. Indeferido o recurso, o titular do órgão supervisor aplicará a penalidade cabível. 
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Avaliação que norteará as correções que forem necessárias para garantir à plena eficácia do presente contrato degestão. 

5.9. O presente Contrato de Gestão será submetido aos controles externo e i~

1 

terno, ficando toda a documentação guardada 
e disponível pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da análise dascontas. 

5.10. O PARCEIRO PRIVADO apresentará semestralmente ou sempre que recomendar o interesse público a prestação de 
contas, mediante relatório da execução deste Contrato de Gestão, contendo: comparativo específico das metas propostas 
com os resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e as receitas 
efetivamenterealizados. 

5.11 . O PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar, até o dia 31 de janeiro, relatório circunstanciado da execução do contrato 
de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação 
de contas correspondente ao exercício financeiro antecedente, assim como as publicações no Diário Oficial. 

5.12. A Comissão de Avaliação poderá a qualquer tempo exigir do PARCEIRO PRIVADO as informações complementares e 
a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos relatórios. 

5.13. Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade na utilização 
de recursos ou bens de origem pública, comunicarão imediatamente a autoridade supervisora da área correspondente, 
ocasião em que se dará ciência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para as providências cabíveis, sob 
pena de responsabilidade solidária. 

5.14. Sem prejuízo da medida a que se refere o subitem anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse 
público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de ori9em pública, os responsáveis pela fiscalização 
informarão imediatamente autoridade supervisora da área correspondente. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1. A vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta meses), sempre que houver interesse das partes, nos termos da Legislação 
Vigente, especialmente o que reza o artigo 5°, inciso 1, letra "e"do Decreto Municipal nº 6.109/2019 e.e. o artigo 57, inciso li 
da Lei Federal nºS.666/1993. 

6.2. Fica pactuado que o PARCEIRO PÚBLICO, poderá rescindir o presente CONTRATO DE GESTÃO se, em nome do 
interesse público, verificar o descumprimento dos princípios basilares da Administração Pública, com a aplicação das 
penalidades previstas no presente CONTRATO DE GESTÃO assegurando ao PARCEIRO PRIVADO o direito ao 
contraditório e a ampla defesa. Em qualquer caso obrigatoriamente deverá ocorrer a notificação por escrito com prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA SETIMA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. Para executar o objeto deste CONTRA TO DE GESTÃO especificados na Proposta Técnica, o PARCEIRO PÚBLICO 
repassará ao PARCEIRO PRIVADO a importância total para 24 (vinte e quatro) meses de R$ 50.101.954,58 (cinquenta 
milhões, cento e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), para execução do serviço 
prestado referente ao LOTE 01 conforme proposta apresentada no Chamamento Publico 01/2021 . 

7.2. Essa importância poderá sofrer modificações, observando-se as disponibilidades financeiras de recursos alocados nos 
orçamentos dos anos subsequentes e na legislação municipal aplicável aos contratos de gestão. 

7.3. Enquanto não utilizados os recursos repassados, estes deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, 
observado o disposto no item 7.7, devendo os resultados dessa aplicação ser revertidos exclusivamente ao cumprimento do 
objeto deste CONTRATO, desde que previamente autorizados pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

7.4. Sem prejuízo dos repasses efetuados pelo PARCEIRO PÚBLICO, a execução do presente CONTRATO DE GES~ÃO · 
será complementada com os recursos advindos de: a) doações, legados, patrocínios, apoios e contribuições de entid s 
nacionais ou estrangeiras, públicas ou priva?as; b) rendimentos de aplicações de ativos financeiros; c) outros ingressos, 
devidamente autorizados pelo PARCEIRO PUBLICO . 
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balancetes consolidados, da totalidade das despesas e receitas separadas por fonte e categoria, na prestação de contas 
regular e quando solicitado justificadamente, de forma extemporanea. 1 

7.6. O PARCEIRO PRIVADO fica autorizado a celebrar ajustes objetivando captar outros recursos que serão destinados à 
execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, cujo produto será depositado em conta bancária especifica e com livre 
acesso aos órgãos de controle interno da Administração. 

7.7. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos oriundos do presente CONTRATO DE GESTÃO, a título de: 
a) publicidade, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal dos dirigentes da 
organização social de saúde, autoridades ou servidores públicos; b) pagamento de benefícios a empregados do PARCEIRO 
PRIVADO não contemplados no presente contrato de gestão; 

7.8. Na hipótese de concentração pela PARCEIRO PRIVADO dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à 
Administração, vinculado ao presente CONTRATO DE GESTÃO, tais como: Departamento Contábil, Departamento Fiscal, 
Departamento Financeiro, Departamento de Consultoria Contábil/Financeira, Departamento de RH/DP/SESMT, 
Departamento de Operações/Contratos, Departamento de TI, Departamento Administrativo/Imobilizado/Arquivo, 
Departamento de Filantropia, Departamento Jurídico e outros, indicados no Plano de Trabalho), será admitida apenas a 
cobrança do rateio da parte correspondente aos serviços alocados no presente CONTRATO DE GESTÃO, condicionada à 
demonstração contábil- financeira da despesa operacional, vedada a cobrança de qualquer valor a título de taxa de 
administração. 

7.9. Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, depois de pagas todas as obrigações decorrentes da sua execução, eventual 
saldo financeiro deverá ser restituído ao PARCEIROPÚBLICO. 

CLÁUSULA OITAVA- DO REPASSE DE RECURSOS 

8.1. O valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO será de R$ 50.101.954,58 (cinquenta milhões, cento e um mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais respeitando a 
Programação de Desembolso Financeiro.devendo o primeiro repasse ocorrer no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
contados da assinatura do presente e os demais até o 3° (terceiro) dia útil de cada mês. 

8.2. Dos recursos financeiros para os investimentos a serem realizados serão desembolsados de acordo com valor 
financeiro aprovado pela PARCEIRO PUBLICO após aprovação de projeto encaminhado pela PARCEIRO PRIVADO e o 
cronograma de execução a ser aprovado em conjunto entre a contratante e a contratada. 

8.3. As despesas deste CONTRA TO DE GESTÃO correrão por conta das seguintes fichas orçamentárias: 

1486 . 09.01.00 3.3.50.39.99 10.301.1002 2001 
1485 09.01.00 3.3.50.39.99 10.301.1002 2001 

CLÁUSULA NONA- DOS RECURSOS HUMANOS 

9.1. O PARCEIRO PRIVADO utilizará os recursos humanos necessários e suficientes para a execução deste CONTRATO 
DE GESTÃO de acordo com o plano de gestão de recursos humanos apresentado em sua Proposta Técnica, podendo 
considerar um modelo misto de trabalhadores, composto por servidores públicos do PARCEIRO PÚBLICO e por empregados 
contratados, mediante processo seletivo. 

9.2. É vedado ao PARCEIRO PRIVADO o pagamento de vantagem pecuniária permanente a servidor público a ele cedido, 
com recurso financeiro proveniente deste CONTRATO DE GESTÃO, salvo na hipótese de adicional relativo ao exercício de 
função temporária de direção, chefia ou assessoramento. 
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9.5. O PARCEIRO PRIVADO responderá pelas obrigações, despesas, ! encargos trabalhistas, tributários, securitários, 
previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos !empregados e prestadores de serviços por ele 
contratados. 

9.6. Na hipótese do PARCEIRO PRIVADO não alcançar as metas pactuadas poderá o PARCEIRO PÚBLICO adotar as 
medidas descritas no Anexo Técnico. 

9.7. É vedada a contratação de servidores ou empregados públicos do municipio contratante em atividade, ressalvados os 
casos em que houver previsão legal e compatibilidade de horário. 

9.8. É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, de Secretários de Estado, de Presidentes de autarquias, fundações e 
empresas estatais, de Senadores e de Deputados federais e estaduais, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos 
Municípios, do Prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos bem como de Diretores, estatutários ou não, pela organização 
social, para quaisquer serviços relativos a este CONTRATO DE GESTÃO. 

9.9. Os profissionais que tem as respectivas remunerações custeadas com os recursos advindos desta parceria, somente 
poderão exercer as suas atividades na execução do objeto daquela, sendo-lhes vedado o recebimento por interposta pessoa. 

9.10. O PARCEIRO PÚBLICO fiscalizará o pagamento dos empregados admitidos pelo PARCEIRO PRIVADO visando aferir 
o correto recolhimento dos valores remuneratórios e dos encargos sociais devidos, assim como evitar o pagamento a menor, 
a maior ou em duplicidade. 

9.11 . O PARCEIRO PRIVADO não poderá ceder ou colocar a disposição os empregados pagos com recursos do presente 
CONTRATO DEGESTÃO. 

9 .12. Ocorrendo ação ou omissão que possa ser caracterizada como falta disciplinar hipoteticamente atribuível a servidor 
público cedido pelo PARCEIRO PÚBLICO, deverá o PARCEIRO PRIVADO comunicar, no prazo de 10 (dez) dias contados 
do evento, àquele para as providências cabíveis aocaso. 

9.13. Em caso de ação ou omissão atribuível a empregado do PARCEIRO PRIVADO que possa ensejar a demissão por justa 
causa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, deverá o empregador tomar as medidas próprias no sentido de 
cumprir a lei. 

9.14. Na hipótese de demissão sem justa causa, fica vedada o pagamento de aviso prévio indenizado, devendo o funcionário 
dispensado cumprir o aviso prévio no trabalho. 

9.15. Na hipótese de ação ou omissão atribuível a empregado do PARCEIRO PRIVADO que mostre contrária aos princípios 
da Administração Pública ou que caracterize como ofensiva aos agentes públicos, que promova apologia e/ou pratique fatos 
tipificados como crime, poderá o órgão supervisor exigir o desligamento do referido profissional. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 

10.1 . O presente CONTRA TO DE GESTÃO, a qualquer tempo, poderá senj modificado pelas partes, em aspectos quantitativos 
ou qualitativos, desde que as modificações não desnaturem seu objeto. 

10.2. As alterações deverão contar com prévia justificativa por escrito, que conterá a declaração de interesse de ambos os 
PARCEIROS. 

10.3. A alteração dos recursos repassados implicará na revisão das metas pactuadas, se o mesmo incidir diretamente, 
conforme os relatórios das avaliações anuais emitidos pelo PARCEIRO PÚBLICO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

\. S.B .C. 2 4
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11 .1. O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá \.<i!rt3:~~~ ' =-onttmêrãíni:.-e-n-te- pelo PARCEIRO PÚBLICO, 
independentemente da aplicação de outras medidas cabíveis, nas seguintbs situações: 

11 .2. É vedada a cessão total ou parcial do contrato de gestão peça Orga~ização Social. 

11 .3. Durante a vigência deste CONTRATO DE GESTÃO a Organização Social parceira perder, qualquer que seja a razão, 
a qualificação como Organização Social no âmbito do Município de Ferraz de Vasconcelos. 

11.4. O PARCEIRO PRIVADO utilizar, comprovadamente, os recursos em1 desacordo com o CONTRATO DE GESTÃO e as 
disposições legais, sem justificativa relevante. 

11.5. O PARCEIRO PRIVADO deixar de apresentar a prestação de contas no prazo determinado, salvo justificativa 
devidamente fundamentada, comprovada e aceita formalmente pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

11 .6. O PARCEIRO PRIVADO por dois semestres não cumprir as metas previstas neste CONTRATO DE GESTÃO. 

11.7. O PARCEIRO PRIVADO descumprir qualquer cláusula deste CONTRATO DE GESTÃO e/ou não regularizar o 
cumprimento de obrigação total ou parcial, no prazo assinalado na notificação efetivada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

11 .8. Da inexecução total ou parcial do contrato que enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas 
em lei ou regulamento. 

11 .9. Ocorrendo a rescisão unilateral deste CONTRA TO DE GESTÃO ou em razão do término de sua vigência, a Organização 
Social não mais poderá fazer uso de quaisquer informações, dados ou documentos, recursos bancários, tecnologias, 
materiais, metodologias e sistemáticas de acompanhamento. 

11 .10. Em qualquer das hipóteses motivadoras da rescisão do CONTRA TO DE GESTÃO, o PARCEIRO PÚBLICO 
providenciará a imediata revogação do Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos, móveis ou imóveis, não cabendo à 
Organização Social direito a qualquer indenização ou retenção dos mesmos. 

11 .11 . O PARCEIRO PRIVADO poderá suspender a execução do presente CONTRA TO DE GESTÃO na hipótese de atraso 
dos repasses em período superior a 60 (sessenta) dias, devendo notificar o PARCEIRO PÚBLICO com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, acerca das medidas que serão adotadas. 

11.12. O PARCEIRO PRIVADO terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisão do CONTRA TO 
DE GESTÃO, para quitar as obrigações deste decorridas e prestar contas de sua gestão ao PARCEIRO PÚBLICO. 

11.13. As partes poderão rescindir consensualmente, com aviso por escrito prévio de 60 (sessenta dias) sem ônus para os 
mesmos. Se tal rescisão ocorrer sem justo motivo e antes do prazo contratual, a CONTRATANTE- PARCEIRA PUBLICA 
SE OBRIGA A PAGAR TODAS AS VERBAS RESCISÓRIAS dos colaboradores, com depósito prévio. 

11.14. Por acordo firmado entre as partes, desde que em razão de interesse público, mediante ato devidamente 
fundamentado, este CONTRA TO DE GESTÃO poderá ser extinto antes de implementado seu termo. 

' ' . - 1 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA TRANSPARENCIA DAS AÇOES DO PARCEIRO PRIVADO 

12.1. PARCEIRO PRIVADO obriga-se a adotar ações de transparência, mantendo, em seu sítio eletrônico na internet, . 
obrigatoriamente, as seguintes informações: D' 
a) O CONTRATO DE GESTÃO e os seus eventuais aditivos; 

b) O regulamento por si adotado para as alienações, aquisições de bens e contratações de obras e serviços, bem co 

}- ~ 
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admissão de pessoal; 

e) Seus registros contábeis, balanços, balancetes e demais demonstrativ0s contábeis, mensais e anuais ou de outras 
periodicidades; 1 

d) Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros que tenham produzido; e. Atas de suas reuniões, que 
tenham relação com este CONTRATO DE GESTÃO; 

e) Ato Convocatório e Avisos de seleção pública relativos à contratação de pessoal, com critérios técnicos e objetivos para 
o recrutamento deempregados; 

D Resultados do processo seletivo, com a indicação dos nomes dos aprovados e as funções para qual estão habilitados; 

g) Relação mensal dos seus empregados com os respectivossalários; 

h) Relação dos membros da Diretoria e das Chefias de seu organograma, com os respectivos salários mensais; 

12.2. Interpelações e questionamentos acerca das atividades e/ou serviços executados pelo PARCEIRO PRIVADO, 
formulados por autoridades ou cidadãos, deverão ser respondidas, observado' o fluxo determinado pela Ouvidoria Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES DO CONTRA TO DE GESTÃO 
13.1. Integram o presente CONTRATO DEGESTÃO: 
a) Anexos Técnicos 
b) Proposta Técnica apresentada pela organização social vencedora 
c) Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis 
d) Termo de Permissão de Uso de Benslmóveis 
13.2. Os Termos de Permissão de Uso de Bens Móveis e Imóveis serão elaborados em caderno processual próprio, mas a 
este apensado, onde deverão ser descritos detalhadamente cada bem e a unidade pública que se encontram. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARCEIRO PRIVADO 

14.1. O PARCEIRO PRIVADO é responsável pelas indenizações decorrentes de ação ou omissão culposa que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem aos usuários das unidades públicas pelas quais é responsável , bem como aos bens públicos 
móveis e imóveis os quais lhe foram permitidos o uso, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 
15.1.A inobservância pelo PARCEIRO PRIVADO de regra constante deste CONTRATO DE GESTÃO ou de lei autorizará o 
PARCEIRO PÚBLICO, garantido o contraditório e ampla defesa, aplicar as penalidades abaixo: 
a) Advertência; 
b) Suspensão da execução do contrato degestão; 
c) Multa aplicada individual e solidariamente também aos dirigentes da Organização Social, nos termos do subitem 15.1.1; 
d) Rescisão do contrato; 
e) Desqualificação; 
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15.1.2. Caso julgadas devidas as multas, sua aplicação dar-se-á com a @arantia do direito de defesa da Organização 
Social de Saúde, e os valores não considerados correlatos serão abatidos ao lvalor mensal ajustado. 

15.1.3. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo possível a aplicação de multas 
cumulativamente às demais penalidades previstas no item 15.1, deste Edital. 
15.2. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito do PARCEIRO PÚBLICO 
exigir indenização dos prejuízos sofridos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO 
16.1. A publicação do presente CONTRA TO DE GESTÃO, por extrato, será proviclenciada, imediatamente, após sua outorga, pela 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DOS CASOS OMISSOS 
17.1 . Os casos omissos deverão ser decididos pelo PARCEIRO PÚBLICO, aplicando-se-lhe os diplomas legais pertinentes 
àmatéria, especialmente a Lei Municipal nº 3.370/2019,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6.109/2019 e, 
subsidiariamente a Lei Federal n °8.666/1993 e suas alterações posteriores e a Lei Federal nº 8.080/1990 no que couber, 
bem como demais dispositivos legais aplicáveis ao caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITVAVA- DO FORO 

18.1 . Fica eleito o Foro desta Comarca de Ferraz de Vasconcelos para dirimir quaisquer dúvidas ou solucionar questões que 
não ~ am ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Por tar m de acordo, firma as parte pre nte instrumento em três vias de igual teor e forma, perante 2 (duas) 
teste uzam se devid s e legais efeitos. 

f'Vo\1'1~0CO GONÇALVES 
Secretário Municipal de Saúde 

Ferraz De Vasconcelos, 01 De setembro De 2021 . 

Nome: Marcelo Aguiar Marques 
RG nº 27.267.030-3 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

' 1 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASONGELOS 

1 -

CONTRATADO: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

0790 

CONTRATO Nº(DEORIGEM): 197/21 1 

OBJETO: O gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde destinados a Atenção 
Básica I Estratégia de Saúde da Familia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia, que assegure a assistência 
universal e gratuita à população, bem como qualidade da assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS 
LOTE 1 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS 
UNIDADES DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA I ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES deque: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistemaeletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
DespachoseDecisões,medianteregularcadastramentonoSistemadeProcessoEletrônico,conformedados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 doTCESP; 
e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados,relativamenteaoaludidoprocesso,serãopublicadosnoDiárioOficialdoEstado,CadernodoPoder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de ProcessoCivil ; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando noprocesso. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOSpara: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequentepublicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que maiscouber. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Clecio Francisco Gonçalves 
Cargo: Secretário da Saúde 
CPF: 319.628.758-06 
RG: 33.503.437-8 
Data de nascimento: 02/11 /1983 
Endereço residencial completo: Rua Alzira Mota Ferreira, 156, Jd. Juliana, Ferraz de Vasconcelos 
CEP: 08501-330 
E-mail institucional: saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br 
E-mail pessoal: clecio_21@hotmail.com 
Telefones: ( 11) 94497 -2968 .---/ ,

1 

...JJ----
Assinatura: _ ______ ~--~------------
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS 
Cargo: Prefeita 
CPF: 342.770.938-84 RG:44.217.575-9 
Data de Nascimento: 25/10/1985 
Endereço residencial completo: Avenida Santos Dumont, 
E-mail institucional: priscila@ferrazdevasconcelos.sp.gov. 
E-mail pessoal: priscila@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br 
Telefone(s): (11)4674-7810 

'"" Pela CONTRATADA: 

Nome: Edison José de Aguiar Junior 
Cargo: Procurador 
CPF: nº 213.664.948-7 
RG: nº 11.804.689-5 SSP/SP 

1 

Endereço residencial completo: Rua Caiapós, nº 842, apt 61 - Vila Tupi, Praia Grande/SP, 
CEP 11703-320: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): (11) 

0791 



SANTA CASA 
São Bernardo do Campo 

0792 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SAO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ: 47 708.771/0001-00 

ANEXO 1111 

CEBAS 

\l P SANTA CASA Av Robert Kenn_edy, 2900 - Bairro: As~u~.ção 
Sao [ler na r<1o ao Campo Sao Bernardo Do Campo --9/P 

CEP: 09 .860-~~ 
~ ~ 
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Ministéri~' da Saúde/ 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 

Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde 

DECLARAÇÃO 

Processo nº 25000.185860/2021-78 

I Wv ,~,~~! ,f ~·· ::• ' ,.,. 
'. 

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DOS 
CAMPOS/SP 

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ nº 47.708.771/0001-00 

Avenida Robert Kennedy, nº 2.900 - Bairro: Assunção. 

CEP: 09.860-214 - São Bernardo do Campo/SP. 

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 23/12/2021, registrado pelo SEI nº 
25000.185860/2021-78, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de 
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - relativo à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ nº 47.708.771/0001-00, temos a informar que consultando 
o Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - SISCEBAS verificamos que a 
aludida Entidade, teve o seu Certificado deferido (SEI nº 25000.012469/2018-50) conforme Portaria 
SAS/MS nº 1.479, de 31/12/2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 09/01/2020, com 
validade de 22/03/2018 a 21/03/2021. 

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do a~go 37, da Lei Complementar nº 187, de 

17/12/2021, no qual prevê que "§ 1º Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da 
certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de 
validade da certificação", informamos que a entidade protocolou em 05/05/2020, tem11.estivamente. o 
seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.061798/2020-49, o qual se encontra 
aguardando processamento dos dados CIHA - Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial. 

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estandó"'a 
Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187 /2021, ao estabeh!t~ 

que"§ 2Q.;_A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa defin1iJq 
sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado". 

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB 
nº 1.071, de 15/09/2010, que dispõe, em seu artigo 228, "Do reconhecimento e da suspensão do direito 
à isenção"(NR)", que o direito a isenção poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação 
da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS no Diário Oficial da 
União, independentemente de requerimento à Receita Fedbral do Brasil, sendo concedido a matriz e 
extensível as filiais. 

Jecer 



0794 
Por fim, informamos que a entidade em epigraf I possui em seu histórico de certificação ~s 

processos SEI nº 25000.091493/2010-90, deferido, vigência 22/03/10 a 21/03/15 e processo SEi nº 
25000.000873/2015-38, deferido, vigência 22/03/2015 a 21/03/2018. · · 1 

1 

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para 
acompanhar o andamento do processo e para maiores esclJrecimentos em relação à Certificação de 
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar 
htti:d/siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: "para acessar a visualização pública clique aqui", pasta 
"documentos vinculados a esta entidade" e selecionar o protocolo SEI correspondente. 

Para confirmar essas informações, sugerimos lig~r para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966. 

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA 

Diretora 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Lustosa Eloi Vieira, Diretor{a) do Departamento 
de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, em 27 /12/2021, às 
16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º, do art. 4º, do Decreto nº 

"-----" 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017 . 

• A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
• _ 

1 
httR:l/sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.RhR? 

• :'J acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O, informando o código verificador 
[!) · 0024534907 e o código CRC BE4BC2FC. 

,· 

Referência: Processo nº 25000.185860/2021-78 SEI nº 0024534907 



SANTA CASA 
São Bernardo do Campo 

0795 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORO:.,\\ bê , 
SAO BERNARDO DO CAIViPO 

CNPJ: 47.708.77110001-00 

ANEXO [IV 

Atestado de Visita Técnica 
1 

\l P SANTA CASA Av Robert Kenn_edy, 2900 - Bairro: Assunção 
Sao lJErnardo 00 Campo Sao Bernardo Do Campo - S/P 

CEP: 09 .860-214 



MUNICÍPIO DE SAJ~TA ISABEL 
Secretaria Municipal da Saúde 
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DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Em cumprimento ao estabelecido no edital do Chamamento Público nº 01/2022, 

atesto que o responsável da entidade Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob o nº 47.708.771/0001-00, 

vistoriou as instalações físicas das Unidades Básicas de Saúde, e os equipamentos 

disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Município de Santa Isabel. 

Santa Isabel, 15 de Junho de 2022. 

Respoc::~I da Enf ade 

~ 
BRUNO FELIPE LOUREl\!ÇO 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE: ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Portaria nº 21.073 de 19 de Maio de 2022. 

· u~/h 
-----"o'----"'e:._::_..------"--'--=-~E'--1-R..::...A...:....I N-=-A-,--, GIO C H fNcÃÍLLA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Av. Guilherme Alfieri, nº. 332 - Pq. São Benedito - CEP: 07500-000 - ar:ta Isabel/ SP - Fone: J l - 4656-4444 



SANTA CASA 0797 
São Bernardo do Campo 

ANEXOIV 

Declaração de Validade de Proposta 

AN São Bernardo Do Campo - S/P \l P S TA CASA Av Robert Kennedy, 2900 - Bairro: Assunção ~., 

Silo Dernarr1o no Campo CEP: 09.860-214 



SANTA CASA 
São Bernardo do Campo 
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ANEXO V 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SAO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ: 47.708.771 /0001-00 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDJ DE DA PROPOSTA 

Pela presente DECLARAÇÃO, torno público para os devidos fins, 

que prestarei nas Unidades Básicas de Saúde, todos os serviços descritos na PROPOSTA TÉCNICA 

apresentada no Chamamento Público nQ 01/2022. Declaro que a validade da proposta 

apresentada é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura da seleção. 

Declaro, ainda, que conheço as Leis e normas jurídicas que respaldam a parceria pretendida e 

que obedecerei aos princípios e legislações do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como 

respeitarei o caráter público da Unidade de Saúde. 

Em, São Bernardo do Campo, 24 de junho de 2022 

ANTONIO Assinadodeforma 
digital por ANTONIO 

DE PADUA DEPADUA 
CHAGAS:9900739884 

CHAGAS:99 9 

007398849 
Dados: 2022.06.27 
16:18:18 -03'00' 

ANTONIO DE PADUA CHAGAS 
Presidente Conselho de Administração 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo 

\\-ti S C S Av Robert Kennedy, 2900 - Bairro : Assunção 
~ ANTA A A São Bernardo Do Campo - S/P 

Sao B<ernn!Clo cio Camro . 
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