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1. TÍTULO  

 

Proposta Técnica e Econômica para Organização, Administração e 

Gerenciamento das Unidades do Pronto Socorro Central “Guiomar Ferreira 

Roebbelen”, do Pronto Socorro Infantil “Enf.º Joaquim Nogueira” e do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, conforme Edital de Seleção nº 

001/2018. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

2.1. História De Cubatão 

Distrito criado com a denominação de Cubatão, pela Lei Estadual n.º 1.871, de 

26-10-1922, subordinado ao município de Santos. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Cubatão figura 

no município de Santos. 

Assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Cubatão, pela Lei Estadual 

n.º 233, de 24-12-1948, desmembrado do município de Santos. Sede no antigo distrito 

de Cubatão. Constituído do distrito sede. Instalado em 09-04-1949. 

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

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. 
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É ponto pacífico entre os estudiosos que a região do atual município de 

Cubatão foi ocupada, há pelo menos 7 000 anos, pelo chamado Homem do Sambaqui: 

eram grupos seminômades, que tinham sua vida cotidiana ligada ao mangue, donde 

tiravam sua subsistência, marcada por siris, conchas bivalves, berbigões e peixes, os 

quais aproveitavam para desenvolver sua manufatura de peças mistas – líticas e 

orgânicas – caracterizadas por ferramentas de pedra polida do Mesolítico, adornos e 

outros equipamentos . 

No século XIX, esses monumentos pré-históricos foram visitados pelo 

imperador dom Pedro II, exímio naturalista, que deles se encantou; no século XX, 

foram alvos de estudos por parte da Universidade de São Paulo e atraíram inclusive 

a atenção de Paul Rivet, o lendário diretor do Museu do Homem de Paris e "pai" da 

moderna Antropologia americana. 

Na disputa pela ocupação do espaço do litoral, há aproximadamente mil anos, 

os índios, oriundos do Planalto Brasileiro, desceram a Serra do Mar e se 

estabeleceram temporariamente na Baixada, donde retiravam peixe e sal; neste 

estabelecimento, faziam diversas viagens entre o planalto e o litoral e abriram diversos 

caminhos na Muralha do Atlântico que, segundo se fala, iam do litoral até a Cordilheira 

dos Andes. O mais conhecido desses caminhos era o Caminho do Piaçaguera de 

Cima, que, desse lugar, subia a serra pela secular Trilha dos Goianases, no Vale do 

Ururaí (atual Mogi) e COSTA E SILVA SOBRINHO. Descendo a Serra do Mar, os 

índios ocuparam a região e exterminaram (ou absorveram) o grupo do Homem do 

Sambaqui. 
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Embora haja provas abundantes da ocupação indígena, deles temos poucas 

informações, exceto aquelas que nos são outorgadas pelos invasores portugueses; 

sabemos, grosso modo, que foram testemunhas das expedições pré-coloniais e da 

chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa. 

O primeiro documento oficial que cita Cubatão é a Carta de Doação de 

Sesmaria, passada por Martim Afonso em 10 de fevereiro de 1533, onde ele concede, 

a Rui Pinto, as terras do Porto de "Apiaçaba" e as terras situadas "na Barra do 

Cubatão", entre os rios Ururaí e Perequê. Em 4 de março, Martim Afonso doa outra 

sesmaria a Francisco Pinto (irmão de Rui Pinto), sesmaria que ia do Rio Perequê ao 

Rio das Pedras. 

Em 1556, durante o Governo Geral, foi doada a Antonio Rodrigues de Almeida 

uma sesmaria cujas terras partem do rio das Pedras, até o rio Pilões; essa sesmaria 

foi adquirida em 1643 pelos padres da Companhia de Jesus, sendo o embrião da 

Fazenda Geral dos Jesuítas, também chamada de Fazenda Geral do Cubatão. As 

terras jesuíticas margeavam o rio Cubatão, o que lhes dava controle sobre a 

navegação fluvial que ligava a escarpa da Serra do Mar e o Porto de Santos: em 

realidade, com o tempo, os jesuítas passaram a controlar o comércio (essencial) entre 

o Planalto e os corredores de exportação e importação – os jesuítas tiveram a brilhante 

idéia de cobrar pela passagem fluvial, além de alugar botes e canoas que faziam a 

passagem entre a Ilha de Goiaó e o Cubatão. 
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Século XVIII 

Os comerciantes da Vila de Santos foram os primeiros a reclamar dessa 

cobrança, e a Câmara da Vila de Santos enviou Ofício ao Rei de Portugal, mas tudo 

foi em vão: desde 1745, os jesuítas solicitavam permissão preventiva para a cobrança; 

mesmo após a Reforma Pombalina, que expulsa os jesuítas de todo o Império 

Português, em 1759, Cubatão é a primeira Alfândega do Brasil, cobrando impostos de 

passagem dos bens e produtos que sobem ou descem a Serra do Mar. 

A própria existência de uma Alfândega já era sinal do desenvolvimento 

acelerado da antiga Capitania de São Vicente, agora chamada de São Paulo: o 

desenvolvimento da vila de São Paulo de Piratininga, acelerado, gerava necessidades 

e riqueza, nas expedições de caça ao índio e de prospecção dos Bandeirantes; em 

vista disso, desde 1560, o governador-geral Mem de Sá, julgando o Caminho dos 

Goianases muito inseguro, por estar infestado de índios hostis aos portugueses, 

mandara que ele fosse abandonado, e que fosse utilizado o chamado Caminho do 

Padre José, no Vale do Rio Perequê, também chamado de "Estrada do Cubatão 

Geral". 

Porém, no século XVIII, Da. Maria I, Rainha de Portugal, envia ao Brasil o 

fidalgo Bernardo José Maria de Lorena, Conde de Sarzedas, como Governador da 

Capitania de São Paulo. Lorena, assombrado com o desenvolvimento da Capitania, 

não aceitava a existência de um caminho de serra tão escarpado e dificultoso quanto 

o Caminho do Padre José; aproveitando a estada do Real Corpo de Engenheiros, 

veteranos da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1790, e incumbidos da 

delimitação do Tratado dos limites do Brasil com a América Espanhola, Lorena se 
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propõem a construir uma estrada calçada de pedra pela Serra do Mar, no trecho entre 

o Rio das Pedras e o Rio Cubatão. 

Essa obra, pelo seu ineditismo e sua grandeza, ficou conhecida como "Calçada 

do Lorena", com 8.000 metros de extensão e 3 metros de largura, toda calçada em 

pedra. Lorena escrevia assim seu nome na História, sendo o mentor daquela que fora, 

em sua época, a estrada mais moderna da América. A Calçada do Lorena prosseguiu 

em sua importância, pois passa, em 1822, a ser a "Estrada da Independência": é por 

ela que trafega o Príncipe D.Pedro, em sua histórica jornada de 7 de setembro, 

quando parte de Santos, da casa de José Bonifácio, passa pelos ranchos no atual 

Largo do Sapo em Cubatão e se dirige a São Paulo, quando é interceptado, nas 

margens do Ipiranga pelo mensageiro real. Por pouco, a Independência não é 

proclamada em solo cubatense. 

 

Século XIX 

Cubatão no século XIX, por Benedito Calixto. 

Em 1803, em decreto de 19 de janeiro, o Governador da Capitania, Antonio 

José de Franca e Horta, numa política de povoamento e desenvolvimento da 

Capitania, ordena a edificação do Povoado de Cubatão, na extinta Fazenda dos 

Jesuítas, entre os rios Capivari e Santana[necessário esclarecer], na margem direita 

do rio Cubatão; se alguém mereceria o epíteto de "fundador" seria Franca e Horta: é 

dele a iniciativa de formar o povoado. Em Edital de 22 de agosto, ele convida famílias 

de Iguape para povoarem Cubatão. 

Mas somente em 17 de janeiro de 1819, em pleno Período Joanino, cinco famílias da 
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Ilha dos Açores vêem para Cubatão: são os famosos "cinco Manuéis" – Manuel 

Espíndola Bittencourt, Manuel do Conde, Manuel Correia, Manuel Gomes e Manuel 

Antônio Machado, que segundo consta, não seria "Manuel", mas simplesmente 

Antonio Machado – o erro seria de transcrição do nome, e permaneceu na História de 

Cubatão. A riqueza de Cubatão, seu solo, foi explorada pelos portugueses na forma 

de seu produto mais tradicional: a banana. 

Em 1827, para facilitar o escoamento de produtos que desciam ou subiam a 

Calçada do Lorena, foi inaugurado um aterrado, que ligava Santos à Cubatão; esse 

aterrado é a origem da atual Avenida Nove de Abril, pois dá início à Calçada do 

Lorena, no Largo do Sapo, no local hoje marcado por uma mureta verde e branca. 

Em 12 de agosto de 1833, a Regência Trina Permanente, instituída após a 

abdicação de D.Pedro I, sanciona a Lei n. 24, que elevava o Porto Geral de Cubatão 

à categoria de município, desmembrando-o de São Vicente; mas a penúria em que se 

encontra o Povoado, faz com que a autonomia seja tolhida pela Lei Regencial n.167, 

de 1o. de março de 1841, que incorpora o Povoado de Cubatão à cidade de Santos.[6] 

Em realidade, o marasmo que toma conta do povoado, justifica a atitude; 

poucas informações se fazem deste momento, ficando atreladas às duas visitas do 

Imperador D. Pedro II: a primeira em 1846, quando é inaugurada a "Estrada da 

Maioridade", o antigo Caminho do Vergueiro; até hoje, com sucessivos 

melhoramentos, ela é conhecida como Estrada Velha de Santos. Em 1992, um 

temporal faz com que parte de seu piso asfáltico ceda, e dê origem a uma cratera de 

nove metros; assim, ela é fechada ao público, permanecendo assim até nossos dias. 
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A segunda visita do Imperador ocorre em 1876, quando D.Pedro II visita os 

sambaquis da Ilha dos Casqueirinhos, atualmente área da COSIPA. 

Nesse meio tempo, em 1867, é inaugurada a Estrada de Ferro São Paulo 

Railway, que corta o povoado e sobe a Serra do Mar – seu objetivo era trazer do 

interior de São Paulo a riqueza do café, embarcada pelo Porto de Santos. 

A situação do povoado é tão modorrenta, que pouco temos conhecimento do 

cotidiano do final do século XIX; porém, na esteira da liberdade e do abolicionismo 

santista, Cubatão abriga quilombos e negros fugidos – no Vale do Rio Mogi 

subsistiriam as ruínas de um antigo quilombo e de um engenho de açúcar. A evolução 

da cidade de Santos acaba segregando Cubatão como um bairro distante da Sede do 

Município, abrigando no Cemitério de Cubatão inclusive o Cemitério Israelita, o qual, 

acredita-se, sepultava os despojos das "polacas" – prostitutas judias trazidas da 

Europa Oriental. 

Embora durante a República Velha, a riqueza do Brasil tenha sido o café, 

trazido pelos trilhos da "ingleza" que atravessa Cubatão em direção ao Porto de 

Santos, no bairro a riqueza é personificada pela banana – na fruta tropical uma 

atividade lucrativa, e durante muito tempo é a maior riqueza da terra, facilmente 

exportada pelos trens para Santos e outras localidades. Até hoje o brasão da cidade 

mantém essa herança, simbolizada nas duas folhas de bananeira que o ladeiam, 

assim como qualquer passante desavisado pode notar pelas ruas e terrenos da 

cidade. A bananicultura foi introduzida em Cubatão por Henrique Muniz de Gusmão 

Brunken (avô de Afonso Schmidt); além da bananicultura, outra fonte de renda era a 

extração de areia e pedras. 
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No final do século XIX, surgem diversos pequenos curtumes em Cubatão; em 

1895, se instala a Companhia Curtidora Max, que no século XX é adquirida pela Costa 

Muniz, posteriormente se dedicando a produzir cintos, mangueiras, correias, fios e 

cordas de couro. A Cia. Max é a primeira grande indústria a se instalar na região de 

Cubatão, mas é seguida, em 1916, pela Companhia Anilinas de Productos Chimicos 

do Brasil, que se instala em vasta gleba, no centro do povoado (na atual avenida 9 de 

abril); ela produz até 1964 tintas, vernizes e outros compostos, mas não é a grande 

absorvedora de mão de obra: em 1918, se instala numa das falhas da Serra do Mar, 

a Companhia Santista de Papel, numa área em que se possa construir uma usina 

hidrelétrica, em vista da abundância de recursos hídricos e a proximidade tanto do 

Porto de Santos, quanto da capital – São Paulo.[7] Essa industrialização traz 

forasteiros e um progresso acelerado para a região.[8] 

 

Século XX 

Em 1922, comemorando o Centenário da Independência do Brasil, o Presidente 

do estado de São Paulo, Washington Luiz de Souza, manda construir ranchos na 

Estrada da Maioridade, que evoquem a importância histórica da região; entrega a 

responsabilidade dos projetos a Victor Dubugras e a responsabilidade dos azulejos a 

J. Wasth Rodrigues. São construídos seis monumentos: o Cruzeiro Quinhentista, 

único na Planície, que marca o cruzamento dos caminhos indígenas e o início da 

Calçada do Lorena e do Caminho do Mar; o Pouso do Paranapiacaba, o Rancho da 

Maioridade, o Monumento do Pico, o Pouso Circular (ou Belvedere) e o Padrão do 

Lorena, no encontro entre o Caminho do Mar e a Calçada do Lorena. 
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Os monumentos na Serra foram, curiosamente, privatizados com a Eletropaulo 

pelo governo do estado de São Paulo, em 1995; o Cruzeiro Quinhentista 

aparentemente ficou fora dessa "privatização cultural", pois se encontra em estado de 

total abandono, depredado e sofrendo sérios problemas estruturais que podem fazê-

lo tombar em pouco tempo, justo ele que, com a remodelação da Avenida 9 de abril 

em 1976, foi desmontado pedra a pedra e remontado duzentos metros adiante. Dos 

demais, apenas do Pouso do Paranapiacaba encontra-se razoavelmente protegido, 

pois abriga um posto de vigilância da EMAE; os demais foram abandonados e correm 

o risco de desaparecer. A escolha de Washington Luís é explicável pela largura da 

Estrada, bem mais ampla que a Calçada do Lorena; para corrigir uma eventual falha 

histórica, ele manda construir um "arco do triunfo" para Lorena – o Padrão do Lorena. 

A Lei de 26 de setembro de 1922 (Lei 1871), criava o Distrito de Paz de 

Cubatão, mas permanecia como um bairro de Santos. Isso daria margem a que, em 

28 de fevereiro de 1930, o jornal "Voz de Cubatão", propagasse a idéia da 

Emancipação Política. 

Em 1926, a Estrada Velha da Serra do Mar é a primeira estrada brasileira e sul-

americana totalmente pavimentada em concreto de cimento; para comemorar, é 

construído o Pontilhão da Raiz da Serra e afixadas duas placas comemorativas, que 

hoje se encontram dentro da área da Refinaria Presidente Bernardes, longe dos 

olhares populares.[9] 

Em 1926, seguindo o Projeto de Billings e de Henry Borden, a Light and Power 

Company, responsável pelo abastecimento elétrico de São Paulo, constrói uma Usina 

Hidrelétrica a céu aberto em Cubatão, aproveitando a captadora do Rio das Pedras e 
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a caída da água pela Serra do Mar; o projeto acaba sendo modificado em função dos 

bombardeios durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Doutrina de 

Segurança advinda da Missão Militar Americana, durante a Segunda Grande 

Guerra;[10] assim, em 1955, é inaugurado um grupo de geradores que forma a Usina 

Subterrânea. Em homenagem a seu idealizador, a Usina recebe o nome de Henry 

Borden. 

Com o desenvolvimento da região, é construída em 1947 a Via Anchieta, 

chamada de "orgulho da engenharia rodoviária nacional", a mais moderna das 

rodovias brasileiras na época; com o crescimento, o fortalecimento comercial e 

industrial, o bairro começa a perder suas características agrícolas e começa a sonhar 

com o futuro. Organiza-se em 1948 um grupo de trabalho para lutar pela elevação de 

Cubatão à categoria de município. O grupo passou à história da cidade como "Os 

Emancipadores", realizando em 17 de outubro um plebiscito, que culmina com a vitória 

pró-desmembramento. 

Os Emancipadores encontram em Lincoln Feliciano, Deputado Estadual, 

acolhida para sua pretensão, e pela lei 233, de 24 de dezembro de 1948, Ademar de 

Barros, Governador, sanciona a pretensão. Em 1 de janeiro de 1949, Cubatão é 

elevado à categoria de Município, ficando sob a administração interina do Prefeito de 

Santos e de seu Sub-Prefeito, até que a população de Cubatão eleja seu Prefeito. Em 

9 de abril, o vencedor, Armando Cunha, um dos "Emancipadores", é empossado. 

Armando Cunha tem uma tarefa complicada, pois embora a cidade já tenha 

nascido industrializada, os tempos pedem ações rápidas: o nacionalismo do 

Presidente Getúlio Vargas traz a PETROBRÁS em 1953, com o início da construção 
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da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão; o terreno escolhido pelos engenheiros 

da Petrobrás é justamente o do Cemitério Municipal, que é retirado e transferido para 

uma nova área, no antigo Sítio Cafezal. Com a instalação e o início do funcionamento 

da Refinaria, em 1955, a cidade adquire o status de industrializada, principalmente 

quando, oito anos depois, se instala a Usina da COSIPA – Companhia Siderúrgica 

Paulista, dentro da visão desenvolvimentista do Presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira e de seu Plano de Metas. 

Desde a emancipação, a política da cidade se complica. Diversas correntes, 

muitas delas de segregação dos migrantes nordestinos que vem para Cubatão, se 

encontram no seio da política municipal. Não raro, há embates físicos entre políticos 

e correligionários. Armando Cunha é sucedido pelo conceituado médico Luiz de 

Camargo da Fonseca e Silva em 1953, mas em 1957 volta à prefeitura. Diversos 

grupos políticos se formam na cidade, e as opiniões começam a se tornar motivos de 

discórdias e rixas. Em 1961, em meio a uma disputa recheada de intrigas, Abel 

Tenório de Oliveira, de origem nordestina, é eleito prefeito. É uma fase de conflitos, 

que culmina com a morte do vereador Aristides Lopes dos Santos, o Dinho, e a morte 

do próprio prefeito Abel Tenório; ambos são crimes políticos, e encobertos pelas 

névoas do tempo e da Revolução de 1964. 

Com a morte do prefeito, assume seu vice, José Rodrigues Lopes, que termina 

seu mandato em 1965, sendo sucedido pelo médico Luis Camargo. Nesta fase, a do 

endurecimento do Regime Militar iniciado em 1964, o Governo Federal torna Cubatão 

"Área de Segurança Nacional" com a lei 5449, em vista de seu interesses estratégico 

industrial, elétrico e de fornecimento hídrico. Começa a fase dos "Interventores". 
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O primeiro Interventor é o Engenheiro Aurélio Araújo, que governa de 1969 a 

1971. Araújo começa uma nova fase na História da cidade, quebrando todos os 

vínculos com o passado; ele desmobiliza as principais facções políticas e inaugura 

uma fase de exacerbado paternalismo governamental na área social. Uma de suas 

ações é modificar totalmente o Brasão da cidade (obra do vereador na primeira 

Câmara em 1949, Mayr Godoy), substituindo-o por outro brasão evocativo de um 

desenvolvimento industrial. 

Em 1971 é nomeado outro interventor, o também Engenheiro Zadir Castelo 

Branco, que tem como prioridades à mudança do curso do rio Cubatão, obra 

necessária pelas constantes enchentes na cidade, a construção de um novo gabinete 

do prefeito (a célebre "Gaiola de Ouro", na Av. 9 de abril com rua Padre Nivaldo), e 

de um novo Paço Municipal. 

Em 1975, é nomeado novo Interventor: Carlos Frederico Soares Campos, 

farmacêutico mato-grossense; Campos irá terminar as obras de Zadir, inaugurando o 

Paço Municipal Piaçagüera, o novo curso do rio; conta-se que a Administração 

Campos foi das mais brilhantes, em parte pela receita astronômica gerada pelas 

indústrias; porém, o final dos sete anos de administração Campos são marcados pelo 

escândalo que ficou conhecido como "mar de lama", que envolvia tanto o primeiro 

escalão da administração, como a Câmara Municipal: denunciado por um munícipe, e 

pelo Vereador Roberto Ferreira envolvia Campos, seu secretariado e a Mesa da 

Câmara. 

Em 1982 foi nomeado o advogado José Osvaldo Passarelli como interventor. 

Nesta fase, a industrialização começa a cobrar seu alto preço ambiental: Cubatão tem 
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uma degeneração violenta e começa o mito do "Vale da Morte"; com o incêndio da 

Vila Socó, em fevereiro de 1984, a tragédia ganha contornos nacionais e mundiais, 

pois a explosão dos dutos da Petrobrás, sobre os quais se erguia uma favela que foi 

pulverizada, pôs a nu os problemas advindos de políticas energéticas não planejadas 

e de erros. 

Uma tragédia incontável, pois nem a prefeitura, nem o governo estadual e nem 

a Petrobrás conseguiram precisar o número de mortos; num dado momento, ocorrem 

situações anacrônicas: a Escola João Ramalho é usada como necrotério; o estado 

doa trezentos caixões; a Prefeitura usa as listas de alunos da Escola de Educação 

Infantil para verificar quem volta às aulas. 

Na seqüência vem o desastre da Vila Parisi: encravada num polígono entre 

várias indústrias, nos fundos da Aciaria da COSIPA, a favela da Vila Parisi é um 

exemplo mundial de descaso e humilhação com o ser humano. O clamor mundial 

começa com as doenças intimamente ligadas à miséria, a pobreza, a falta de 

saneamento básico, a poluição. Ocorrem as primeiras mortes neonatais por 

anencefalia, casos até hoje mal explicados. A tragédia da Vila Parisi força a Prefeitura 

a tomar uma atitude, e Passarelli transfere a população para um bairro planejado e 

construído às margens da interligação Anchieta-Imigrantes, o Bolsão 8 que, em 

sintonia com a eleição de Tancredo Neves, é batizado Jardim Nova República. 

Mas as ações de Passarelli acabam desagradando o Governador Franco 

Montoro (Passarelli fora nomeado por Paulo Maluf), que o exonera e nomeia, em 6 de 

fevereiro de 1985, outro interventor: Nei Eduardo Serra, advogado ligado à 

administração da COSIPA, que assume o governo em meio ao retorno a autonomia 
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municipal, que ocorre através da Emenda Constitucional n. 25, de autoria do Deputado 

Gastone Righi. Em 15 de novembro, na primeira eleição para Prefeito desde 1964, é 

eleito o antigo Interventor José Osvaldo Passarelli. 

Passarelli e Serra se alternam na Prefeitura entre 1985 e 2000 – Passarelli foi 

eleito em 1986 e 1992; Serra foi eleito em 1988 e 1996. É fato notório que ambos são 

adversários políticos, gerando disputas entre seus pupilos – os dois nunca se 

enfrentaram diretamente numa eleição. 

Em 1990, na corrente da nova Constituição de 1988, é aprovada a Lei Orgânica 

do Município, elaborada pela Câmara Municipal, em vista das particularidades da 

cidade. 

Desde 1985, a Prefeitura e o Governo do estado vem trabalhando num projeto 

de preservação ambiental, juntamente com a ONU. Cubatão se torna, na década de 

1990, "exemplo mundial de recuperação ambiental", com a volta de um símbolo de 

sua fauna, o guará-vermelho. Em 1993, o Ministério Público ordena o fechamento da 

Fábrica da Rhodia (do grupo francês Rhone-Poulauc), em vista dos "lixões" tóxicos 

escavados em Cubatão, São Vicente e Itanhaém. Começa a fase das privatizações: 

COSIPA e Eletropaulo (Usina Henry Borden) são vendidas a consórcios. 

Em 1998 é concluído o Plano Diretor do Município, que atualiza o Código de 

Obras, abrindo espaço para novos empreendimentos imobiliários na cidade. 

Desde o início da década, a crise econômica dos anos 80 vem cobrando um 

alto custo financeiro: a arrecadação começa a cair. As crises financeiras são 

agravadas pelas cobranças dos precatórios de dívidas da prefeitura, oriundos em sua 

maior parte de desapropriações. 
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Com a morte do prefeito, assumiu seu vice, José Rodrigues Lopes, que 

terminou seu mandato em 1965, sendo sucedido pelo médico Luís Camargo. Nesta 

fase, a do endurecimento do Regime Militar iniciado em 1964, o Governo Federal 

tornou Cubatão Área de Segurança Nacional com a Lei 5 449, em vista de seus 

interesses estratégicos industrial, elétrico e de fornecimento hídrico. Começou a fase 

dos interventores. 

Em 2000, foi eleito o médico mineiro Clermont Silveira Castor, pelo Partido 

Liberal, hoje Partido da República. Popular na cidade, Castor derrotou o então prefeito 

Nei Serra, candidato à reeleição, mas recebeu uma prefeitura imersa em dívidas e 

com graves problemas administrativos, como licenças de funcionários não pagas, um 

hospital deficitário e um sistema de previdência com sérios problemas de caixa. Num 

crime político ainda não esclarecido, foi alvejado no início da noite de 1 de julho de 

2001, quando voltava do velório de um secretário municipal. Ocorreu um ruidoso 

rompimento entre o prefeito e seu vice, Alberto de Souza. Em 2004, Clermont foi 

reeleito, tendo, como vice, o ex-vereador Raimundo Valter Pinheiro. 

Em 2008, é eleita a professora Marcia Rosa de Mendonça Silva (Partido dos 

Trabalhadores), tendo como vice o ex-vereador Arlindo Fagundes Filho e assumiu a 

prefeitura no começo de 2009. Marcia acabou reeleita em 2012 ao lado de seu vice 

Donizete Tavares assumindo no começo do ano seguinte, mas deixou a cidade 

afundada numa crise financeira com fechamento de indústrias, atrasos de salários 

culminando em várias greves e também enfrentou processos na Justiça Eleitoral que 

a afastou ao lado do vice do cargo em três vezes, sendo que na última não concluiu o 

mandato faltando menos de um mês pro fim do mandato. Acabou sucedida 
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interinamente pelo presidente da Câmara Aguinaldo Araújo e posteriormente por 

Ademário da Silva Oliveira (PSDB), eleito nas eleições de 2016 ao lado do vice Pedro 

de Sá. 

 

TRAGÉDIAS 

Em 1982, foi nomeado o advogado José Osvaldo Passarelli como Interventor. 

Nesta fase, a industrialização começa a cobrar seu alto preço ambiental: Cubatão tem 

uma degeneração violenta e começa o mito do "Vale da Morte"; com o incêndio da 

Vila Socó, em fevereiro de 1984, a tragédia ganha contornos nacionais e mundiais, 

pois a explosão dos dutos da Petrobrás, sobre os quais se erguia uma favela que foi 

pulverizada, pôs a nu os problemas advindos de políticas energéticas não planejadas 

e de erros. 

Uma tragédia incontável, pois nem a Prefeitura, nem o Governo Estadual nem 

a Petrobrás conseguiram precisar o número de mortos; num dado momento, ocorrem 

situações anacrônicas: a Escola João Ramalho é usada como necrotério; o estado 

doa trezentos caixões; a Prefeitura usa as listas de alunos da Escola de Educação 

Infantil para verificar quem volta às aulas. 

Na sequência, vem o desastre da Vila Parisi: encravada num polígono entre 

várias indústrias, nos fundos da Aciaria da Companhia Siderúrgica Paulista, a favela 

da Vila Parisi é um exemplo mundial de descaso e humilhação com o ser humano. O 

clamor mundial começa com as doenças intimamente ligadas à miséria, a pobreza, a 

falta de saneamento básico, a poluição. Ocorrem as primeiras mortes neonatais por 

anencefalia, casos até hoje mal explicados. A tragédia da Vila Parisi força a Prefeitura 
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a tomar uma atitude, e Passarelli transfere a população para um bairro planejado e 

construído às margens da interligação Anchieta-Imigrantes, o Bolsão 8 que, em 

sintonia com a eleição de Tancredo Neves, é batizado Jardim Nova República. 

Mas as ações de Passarelli acabam desagradando o Governador Franco 

Montoro (Passarelli fora nomeado por Paulo Maluf), que o exonera e nomeia, em 6 de 

fevereiro de 1985, outro interventor: Nei Eduardo Serra, advogado ligado à 

administração da Companhia Siderúrgica Paulista, que assume o governo em meio 

ao retorno à autonomia municipal, que ocorre através da Emenda Constitucional n. 

25, de autoria do Deputado Gastone Righi. Em 15 de novembro, na primeira eleição 

para Prefeito desde 1964, é eleito o antigo Interventor José Osvaldo Passarelli. Em 

1990, na corrente da nova Constituição de 1988, é aprovada a Lei Orgânica do 

Município, elaborada pela Câmara Municipal, em vista das particularidades da cidade. 

Desde 1985, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo vêm trabalhando 

num projeto de preservação ambiental, juntamente com a Organização das Nações 

Unidas. Cubatão se torna, na década de 1990, "exemplo mundial de recuperação 

ambiental", com a volta de um símbolo de sua fauna, o guará-vermelho. Em 1993, o 

Ministério Público ordena o fechamento da fábrica da Rhodia (do grupo francês 

Rhone-Poulauc), em vista dos "lixões" tóxicos escavados em Cubatão, São Vicente e 

Itanhaém. 

Passarelli e Serra se alternam na Prefeitura entre 1985 e 2000 – Passarelli foi 

eleito em 1986 e 1992; Serra foi eleito em 1988 e 1996. É fato notório que ambos são 

adversários políticos, gerando disputas entre seus pupilos – os dois nunca se 

enfrentaram diretamente numa eleição. 
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Em 1990, na corrente da nova Constituição de 1988, é aprovada a Lei Orgânica 

do Município, elaborada pela Câmara Municipal, em vista das particularidades da 

cidade. 

Desde 1985, a Prefeitura e o Governo do estado vem trabalhando num projeto 

de preservação ambiental, juntamente com a ONU. Cubatão se torna, na década de 

1990, "exemplo mundial de recuperação ambiental", com a volta de um símbolo de 

sua fauna, o guará-vermelho. Em 1993, o Ministério Público ordena o fechamento da 

Fábrica da Rhodia (do grupo francês Rhone-Poulauc), em vista dos "lixões" tóxicos 

escavados em Cubatão, São Vicente e Itanhaém. Começa a fase das privatizações: 

COSIPA e Eletropaulo (Usina Henry Borden) são vendidas a consórcios. 

Em 1998 é concluído o Plano Diretor do Município, que atualiza o Código de 

Obras, abrindo espaço para novos empreendimentos imobiliários na cidade. 

Desde o início da década, a crise econômica dos anos 80 vem cobrando um 

alto custo financeiro: a arrecadação começa a cair. As crises financeiras são 

agravadas pelas cobranças dos precatórios de dívidas da prefeitura, oriundos em sua 

maior parte de desapropriações. 

Em 2000, é eleito o médico mineiro Clermont Silveira Castor. Popular na 

cidade, Castor derrota o então prefeito Nei Serra, candidato à reeleição, mas recebe 

uma prefeitura imersa em dívidas e com graves problemas administrativos, como 

licenças de funcionários não pagas, um hospital deficitário, um sistema de Previdência 

com sérios problemas de caixa. Clermont tem um estilo popular de política, e não raro 

é visto andando nas ruas com seu carro particular; num crime político ainda 

inexplicado, ele é alvejado no início da noite de 1 de julho de 2001, quando voltava do 
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velório de um Secretário Municipal. Esse crime deixa a cidade em polvorosa (os 

jornais regionais falavam em volta aos tempos da década de 1960 e relembravam as 

mortes de Dinho e Abel Tenório); em breve, ocorre um ruidoso rompimento entre o 

prefeito e seu vice, Alberto de Souza. Clermont acabaria reeleito em 2004 tendo como 

vice Raimundo Walter Pinheiro. 

 

2.2. Geografia 
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Cubatão situa-se na latitude 23º 50' a 23º 55' Sul e na longitude 46º 30' Oeste 

de Greenwich. Ocupa uma área de 148 quilômetros quadrados e situa-se a 57 km da 

capital paulista e a 16 km de Santos ou São Vicente. Dista aproximadamente 25 km 

de São Bernardo do Campo e Santo André (tendo como ponto de referência os limites 

municipais). Limita-se com os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, 

Santos e São Vicente. 

 

 

2.2.1. Limites 

 

1) Com o Município de São Bernardo: começa com o Rio dos Pilões na foz do 

ribeirão Passareuva, segue pelo contraforte fronteiro até o aparado da Cordilheira do 

Mar ou Paranapiacaba, segue pelo aparado da cordilheira que aí tem o nome local de 

Serra do Cubatão até cruzar com o divisor entre as águas do Rio Perequê, à esquerda, 

e as do Rio Pequeno, à direita.  

2) Com o Município de Santo André: começa no aparado da cordilheira do Mar, 

onde tem o nome local de Serra do Cubatão no ponto de cruzamento com o divisor 

entre as águas do Rio Perequê e as do Rio Pequeno; segue pelo aparado da 

cordilheira que recebe os nomes locais de Serra do Poço, do Meio e de Mogi até 

encontrar a reta de rumo Sul-Norte que vem da foz do córrego da Terceira Máquina 

da Linha Velha, para Santos, da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, segue por esta reta 

até a Serra do Morrão.  
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3) Com o Município de Santos: começa no alto da Serra do Morrão, onde esta 

é atingida pela reta de rumo Norte-Sul que vem da foz do Córrego da Terceira 

Máquina, segue pela crista da serra à foz mais oriental do Rio Mogi, depois de deixar, 

à direita, a água do Curtume da Tapera, desce pelo braço do mar que passa a Leste 

do Morro Casqueiro até o Largo do Caneu, pelo eixo do Largo continua até atingir o 

braço chamado Rio casqueiro, pelo qual desce até o Largo da Pompeba e por esta 

ainda até a foz do Rio dos Bugres.  

4) Com o Município de São Vicente: começa na foz do Rio dos Bugres, no Largo 

da Pompeba, continua pelo leito deste, passando ao Norte da ilha do mesmo nome, 

até a foz do Rio Santana, sobe por este até a foz do Córrego da Mãe Maria, sobe por 

este até sua cabeceira mais setentrional, segue em reta até a foz do Ribeirão dos 

Pilões, no Rio Cubatão, sobe por aquele até a foz do Ribeirão Passareuva, onde 

tiveram início estes limites. 

 

2.2.2. Topografia 

 

A altitude máxima é atingida na Serra do Mar, com 700 metros e a mínima 

(média) na planície é de 3 metros. 

A região é formada por duas províncias geomórficas: a área serrana, 

compreendendo escarpas e piemonte. e área de planícies, compreendendo morros 

isolados e planície. Os tipos de solo encontrado são Associação Campos do Jordão e 

Litosolfase substrato granito gnaisse, associação Podsol Hidromórficos e Solos 

Hidromórficos. 
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1) Área Serrana: compreende uma fração do grandioso sistema de escarpas e 

montanhas que se estende desde o estado do Rio de Janeiro até a porção setentrional 

do estado de Santa Catarina e corresponde à borda do chamado Planalto Atlântico.  

A escarpa: bloco de rochas cristalinas, originado de falhas tectônicas, domina 

as planícies litorâneas por desnível de cerca de 800 metros. Na área, com o nome 

local de Serra de Cubatão, ela se desdobra em patamares inferiores, isolados do bloco 

principal pelos vales dos rios Cubatão e Mogi, que se dispõem em forma característica 

de "pinças de caranguejo". Esse desdobramento da escarpa, aliado ao seu 

rebaixamento e recuo, deu margem a seu aproveitamento pelas vias de circulação.  

O piemonte: os vales dos rios Cubatão e Mogi não deveriam se enquadrar em 

área de piemonte, uma vez que, parcialmente, correm dentro do próprio maciço 

montanhoso. Esses vales, responsáveis pelas "pinças de caranguejo", são em grande 

parte responsáveis pelas mais extensas planícies de aluvionamento fluvial da área e 

se dispõem também em faixa de piemonte. A essas planícies de aluvionamento fluvial 

acrescenta-se outro elemento: os depósitos de piemonte acumulados pelo Rio das 

Pedras, que se abrem em leque compostos por seixos de gnaisses e xistos.  

2) Área de Planície: antiga baía, com várias ilhas, correspondendo a 

fragmentos cristalinos isolados da grande frente de falha e rebaixados por erosão, que 

foi invadida pelo mar, para a seguir ir sendo entulhada por sedimentos. A progressiva 

sedimentação da paleo-baía é atestada pela presença na atual planície de cordões 

arenosos, que corresponderiam a antigos depósitos marítimos. A Baixada Santista, 

assim, se origina de um antigo lagamar colmatado, onde a pequena declividade 

resulta na complexa rede de drenagem que a caracteriza.  
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Os morros isolados: compostos de rochas cristalinas, eqüivalentes aos antigos 

blocos falhados e rebaixos, que no passado constituíam ilhas. São esparsos pela 

Baixada ou incrustados em áreas urbanizadas. Esses morros isolados são poucos.  

 

A planície: composta por depósitos marítimos (mangues), fluviais (brejos) ou 

por antigos depósitos de areia de origem marítima, constitui a maior parte da área 

considerada. 

 

2.2.3. Clima 

 

O clima predominante em Cubatão é o tropical com suas variações quente e 

úmido. Verifica-se também a existência de variações climáticas de acordo com as 

características geográficas do relevo, como o clima da serra, o clima das áreas 

industrializadas, do sopé da serra e dos manguezais. 

Nos terrenos baixos e planos, cobertos de mangue, impera o forte calor que 

produz grande evaporação. Na encosta da Serra do Mar, onde chegam a se 

condensar os ventos marítimos, cheios de umidade, tem-se fortes precipitações 

constantes. 

A umidade relativa do ar é superior a 80%, o que se coaduna com a alta taxa 

pluviométrica: média anual de 2.541 mm. A temperatura é variável, constatando-se 

36º C como média das temperaturas máximas e 12º C como média das temperaturas 

mínimas (N.E.: o controle dos fatores de poluição que geraram a alcunha Vale da 
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Morte provocou alterações climáticas sensíveis, inclusive na redução da temperatura 

máxima local). 

A pluviosidade mínima registrada nos dias com pequenas precipitações é de 1 

mm. 

Em função das características geofísicas do relevo, verifica-se a ocorrência de 

variedades climáticas, ou microclimas: 

1) Clima da serra: a escarpa funciona como verdadeira barreira climática, 

acarretando a condensaçao da umidade, em forma de nuvens, neblina ou cerração. 

A elevada umidade favoreceu o desenvolvimento de rica cobertura florestal e, devido 

à altitude, a temperatura ali é mais baixa 2 a 3º C em relação à planície;  

2) Clima dos vales: caracterizado pelas formações intensas de nevoeiros e 

alterações da temperatura através da atuação de brisas ascendentes e descendentes;  

3) Clima das áreas industrializadas do sopé da serra: a poluição do ar, 

provocando a condensação da umidade atmosférica, faz com que, conforme o estado 

hidrométrico e a temperatura do ar, formem-se névoas úmidas e secas; as 

temperaturas aí são sempre mais elevadas que na faixa praiana, devido à ausência 

de brisas;  

4) Clima dos manguezais: não sendo estas áreas atingidas por brisas, o clima 

se torna relativamente mais quente. Devido à decomposição orgânica e à evaporação 

marinha, o ar ali é bastante impregnado de amoníaco;  

5) Clima dos morros: estando esta área exposta mais diretamente aos ventos 

prevalecentes, pode ter atenuadas as suas altas temperaturas; isso, entretanto, pode 

também acentuar as baixas temperaturas, como ocorre nos vales;  
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6) Clima da orla litorânea: apresenta-se com maior teor de cloreto de sódio no 

ar atmosférico. O clima ali é dos mais agradáveis, graças à ação das brisas marítimas 

que atenuam o calor. O clima é afetado pela atuação dos ventos dominantes, como o 

do quadrante Noroeste (quente, produzindo efeitos fisiológicos, como irritabilidade e 

depressão) e Sudoeste (violento, podendo ser acompanhado de temporais). 

 

2.2.4. Hidrografia 

 

Devido à proximidade da Serra do Mar, os rios que banham Cubatão são curtos 

e torrenciais. Como quase não há declividade na planície sedimentar que separa a 

Serra do Mar do litoral, o processo de aluvionamento é muito grande. Como 

conseqüência, temos a formação de meandros (parte sinuosa do rio) que resultam do 

duplo trabalho de erosão e acumulação das águas fluviais e de mangues. É difícil 

distinguir meandros de braços de rios ou de canais marítimos, que se formam dentro 

dos lagos. 

Podem ser definidos dois tipos de rios: em primeiro lugar, os que têm em 

comum o fato de suas nascentes serem na Serra do Mar e de possuírem vales que 

são sulcos importantes a separarem esporões. São rios que nascem torrenciais e se 

tornam, vencida a escarpa, rios de planície, responsáveis pela grande sedimentação 

fluvial que dificulta o escoamento das águas, dando então a formação de meandros, 

furados e dos manguezais. Exemplos desse tipo de rio são o Cubatão e o Mogi. 

O segundo tipo compreende os rios de pequeno curso, praticamente de 

planície. Exemplos: rios Casqueiro, Cascalho, Mourão, Onça e outros. Esses rios 
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percorrem trechos montanhosos, recebendo chuvas violentas, e, duas vezes por dia 

(em decorrência da maré), suas partes mais baixas entram em contato direto com a 

água salobra. 

A Bacia do Cubatão tem uma área aproximada de 177 km². Os rios do extremo 

Leste são Mogi, Perdido e Piaçagüera, e em seu conjunto abrangem uma área de 

bacia da ordem de 52 km². Os rios são de caráter torrencial, apresentando enchentes 

de curta duração e pico acentuado. Destacam-se os seguintes rios:  

Rio Cubatão: o mais importante da região, cuja bacia situa-se entre a Grande 

São Paulo e a Baixada Santista, na vertente atlântica da Serra do Mar. Circunda o 

estuário de Santos e deságua na mesma cidade através de vários canais de tipo 

déltico dentro do mangue. O Rio Cubatão passa a banhar o município após receber, 

à margem esquerda, o Rio Pilões e a vazante da foz do rio Passareúva pertencente 

ao Município de Cubatão. São afluentes da margem esquerda o Rio das Pedras e o 

Perequê;todos os afluentes da margem esquerda descem a Serra do Mar. O Rio 

Capivari é considerado o principal afluente da margem direita.  

Rio Mogi: nasce a Nordeste de Cubatão, sendo chamado também de Ururai, e 

se prolonga quase até a parte central do município. Tem como afluente da margem 

direita o Córrego da Terceira Máquina. Corre na direção Sudoeste, no vale formado 

de um lado pelas serras do Meio e Mogi de um lado e do outro pela Serra do Morrão. 

As águas dos rios Cubatão e Mogi, ao atingirem a baixada do litoral, se misturam 

formando o mangue e correm para os largos São Vicente, Pompeba e Caneu.  

Rio Santana: nasce no Morro Marzagão, dois quilômetros a Oeste da cidade 

de Cubatão, e recebe, à margem direita, o Rio dos Queirozes, que também nasce no 
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mesmo morro. Uma das ilhas formadas pelo mangue é a Ilha de Santana, sendo 

formada pelos braços do rio do mesmo nome. Os afluentes do Rio Santana são: Rio 

Branco e Rio dos Moços.  

Rio dos Queirozes: tem como afluente, à margem direita, o Córrego de Mãe 

Maria.  

Córrego de Mãe Maria: nasce no morro do mesmo nome e banha o município 

somente pela margem esquerda.  

Córrego da Terceira Máquina: deságua na margem direita do Rio Mogi.  

Rio Vapevu: no mangue, deságua próximo aos largos da Pompeba e São 

Vicente.  

Rio Casqueiro: une os largos da Pompeba e Caneu. 

Outros rios do município: Perdido, Cascalho, Paranhos, Perequê, Pequeno, 

Mourão, Onça e Piaçagüera. São ainda importantes, por figurarem nas delimitações 

municipais: Ribeirão Passareúva, Curtume da Tapera e rio dos Bugres. 

 

2.2.5. Vegetação 

 

No município podem ser encontrados três tipos de vegetação:  

a) Vegetação dos brejos de água doce: típico de regiões invadidas pelas águas 

dos rios e dos riachos na época das chuvas. Encontram-se ervas de muitas 

qualidades, gramíneas formando prados e florestas baixas, onde aparecem o ipê de 

brejos e outras espécies.  



 

 

Pá
gi

na
39

 

b) Vegetação do mangue: compreende na região da Baixada Santista uma área 

de 100 km², excluindo-se as zonas devastadas. São poucos os vegetais que 

sobrevivem nessas condições ambientais devido ao baixo teor de oxigênio e pouca 

consistência do solo. Aparecem freqüentemente vegetais com raízes muito 

desenvolvidas, para a sustentação da planta. No manguezal, durante a maré alta, vê-

se praticamente só as copas das árvores e arbustos. Durante a maré baixa, vê-se 

emaranhados das raízes escoras e pneumatóforos. Em Cubatão, as áreas cobertas 

pelos manguezais foram devastadas, drenadas e usadas para o plantio e mais tarde 

para a construção de casas modestas e até mesmo de alto padrão.  

c) Vegetação das escarpas da serra e dos morros: corresponde à Mata 

Tropical, que é rica em espécies vegetais com predomínio das árvores de grande 

porte. Destacam-se entre as árvores: embaúba-preta, araúba, amarelinho, 

quaresmeira. A quaresmeira é também chamada quaresma, manacá-da-serra e 

jacatirão. É citada constantemente nos livros de Afonso Schmidt inspirados em 

Cubatão. Aparecem também as trepadeiras, as ervas e as epífitas. Essa vegetação 

foi muito devastada nos morros para exploração das pedreiras ou substituída pelos 

bananais e ainda, no passado, para a obtenção de lenha. Nas últimas décadas, a 

vegetação sofreu muito através das invasões das encostas da Serra do Mar. 
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2.3. Perfil Sócio Econômico 

 

2.3.1. A Produção Econômica, o IDH e PIB  

A renda per capita média de Cubatão cresceu 49,95% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 459,63, em 1991, para R$ 540,04, em 2000, e para R$ 

689,21, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 2,16%. A taxa média anual de crescimento foi de 1,81%, entre 1991 e 2000, e 

2,47%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

13,23%, em 1991, para 11,76%, em 2000, e para 7,29%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,43, em 1991, para 0,47, em 2000, e para 0,45, em 2010, 

conforme se percebe com a tabela a seguir: 

 

PIB per 

capita 

Produto 

interno bruto (PIB) 

Valor adic 

bruto 

agropecuária 

Valor adic 

bruto indústria 

61.690,39 7.722.279,60 556,10 1.528.805,10 

Valor adic 

bruto serviços 

Valor adic 

bruto admin 

pública 

Valor adic 

bruto total 

Valor 

impostos 

3.567.041,10 659.070,00 5.755.472,30 1.966.807,30 
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,07% em 2000 para 67,30% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 

(ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) 

passou de 23,32% em 2000 para 13,19% em 2010.  

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 0,53% trabalhavam no setor agropecuário, 1,59% na indústria extrativa, 

18,30% na indústria de transformação, 11,14% no setor de construção, 1,22% nos 

setores de utilidade pública, 11,44% no comércio e 43,66% no setor de serviços.  
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Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - 

Cubatão/SP 

 

2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,07 67,3 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 23,32 13,19 

Grau de formalização dos ocupados - 18 

anos ou mais 72,69 80,91 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo 

- 18 anos ou mais 50,97 69,12 

% dos ocupados com médio completo - 18 

anos ou mais 32,46 50,89 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 

s.m. - 18 anos ou mais 20,34 11,19 

% dos ocupados com rendimento de até 2 

s.m. - 18 anos ou mais 63,57 59,95 

% dos ocupados com rendimento de até 5 

s.m. - 18 anos ou mais 93,23 92,8 

Fonte: DATASUS 
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A cidade apresenta um IDH melhor que a média nacional: 

 

 

E vem melhorando todos os componentes do IDH: 
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2.3.2. A Industrialização (1ª FASE) 

 

O desenvolvimento industrial, verificado em Cubatão a partir dos anos 50, 

possui antecedentes. Os primitivos engenhos de açúcar, característicos da economia 

colonial, registram a primeira atividade industrial do município. Muito depois, os 

curtumes ganhariam importância, representando a fase primária da industrialização 

na região, utilizando o tanino, extraído das filhas dos mangues e, mesmo, vendendo 

a lenha. 

Um curtume expressivo para a cidade foi a Cia. Curtidora Max, instalada em 

1895 no bairro Olaria. Foi a primeira indústria a se instalar em Cubatão e uma das 

primeiras da Baixada Santista. Era o maior curtume do Brasil na época, preparando 



 

 

Pá
gi

na
45

 

couros e peles para as mais diversas aplicações. Por ter dirigentes alemães, sofreu 

com a Primeira Guerra Mundial - embora estivesse bem distante do cenário da 

conflagração de 1914/18 -, tendo paralisadas as suas atividades. 

Em 1918, foi adquirida pela Costa Moniz Indústria e Comércio S/A, que 

abandonou, posteriormente, sua característica de curtume de peles, variando (a partir 

de 1929) seu ramo de produção para a confecção de cintos de couro, fiação e 

tecelagem de correias de lona e borracharia, fios para tecido, correias e corda de 

couro curtido para exportação. 

Em 1942, a maquinaria foi modificada e modernizada, nascendo daí a produção 

de mangueiras de combate ao fogo, que se tornaram o principal produto da empresa, 

junto com as correias transportadoras, cordas de algodão e mangotes de borracha 

para sucção (que tinham como maiores compradores a Marinha do Brasil e a 

armadora Lloyd Brasileiro). O algodão e o rami (fibra inicialmente importada do Japão, 

depois procedente de Iraí, no estado do Paraná) eram então algumas das principais 

matérias-primas usadas por essa indústria. A pequena produção de peles e pelúcias, 

usadas como forros de calçados, usava peles de origem caprina procedentes do Norte 

do Brasil e peles e carneiro compradas no Rio Grande do Sul, que sofriam um 

tratamento químico de preparação, sendo depois esmaltadas e - por meio de 

prensagem a vapor - polidas. 

Do mesmo porte, em 1916, instalou-se a Cia. Anilinas de Productos Chímicos 

do Brasil, localizada no centro da cidade (no depois denominado Parque Anilinas e 

mais recentemente Cidade da Criança). Essa companhia produziu, por quase 50 

anos, tintas e vernizes, entre outros produtos químicos, até a falência em 1964. 
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Dessa primeira fase industrial, a de maior expressão econômica foi a Cia. 

Santista de Papel S.A., construída ao pé da Serra, em 1918 (mas só começou a 

funcionar em 1932, produzindo papéis para impressão, embalagem e cartões). Sua 

localização (no atual bairro Água Fria) foi devida à proximidade com o porto de onde 

receberia matéria-prima e aproveitamento das cachoeiras para obtenção de energia. 

Essa companhia trouxe certo dinamismo para a região devido à atração de forasteiros, 

o que resultou no incremento comercial e, durante 30 anos, foi a grande fábrica de 

Cubatão, sendo conhecida como Companhia Fabril de Cubatão. 

A denominação "Fabril" passou a ser atribuída devido a ser o único bairro onde 

existia fábrica, e permaneceu até os dias atuais. Foi cognominada "Santista" porque 

em 1932 Cubatão era um pequeno distrito do Município de Santos. Possuía uma usina 

hidrelétrica própria que fornecia 40% da energia necessária à sua operação 

(complementada por energia da Light). Tendo como matéria-prima básica a celulose 

- que exige elevada quantidade de água na manipulação), a indústria contava com 

fontes de captação e tratamento próprio no Rio Cubatão. Em iniciativa arrojada para 

a época, a indústria construiu em terreno próprio uma vila operária com mais de uma 

centena de casas. 

O papel produzido em Cubatão era composto predominantemente de fibras de 

origem vegetal. Para sua fabricação, a madeira tinha de ser desfibrada, usando-se 

vários processos, dos quais o mais simples era o preparo da pasta mecânica, no qual 

a madeira era triturada e moída, e em seguida misturada com celulose através de 

processos químicos. Além da pasta mecânica, o papel podia ser fabricado também 

com celulose não branqueada e celulose branqueada, processos esses utilizados 
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conforme a finalidade do papel, que era entregue em folhas ou em bobinas aos 

consumidores. 

Um marco significativo para o município foi a construção da Usina Henry 

Borden pela São Paulo Light S.A. Serviços de Eletricidade, hoje Empresa 

Metropolitana de Água e Energia (Emae). Longe de ser ocasional, a instalação da 

usina foi ditada por fatores físicos para aproveitamento das escarpas da serra na 

produção de energia para o planalto paulista, em franco desenvolvimento. 

 

2.3.3. A industrialização (2ª FASE) 

 

A segunda fase começou após a Grande Depressão Econômica Mundial de 

1929, quando o governo federal passou a concentrar esforços na industrialização do 

País. 

A partir da década de 1930, o então presidente Getúlio Vargas concentrou 

esforços para a instalação de indústrias de base no País. Continuando a idéia 

desenvolvimentista de Vargas, Juscelino Kubitschek cria o Plano de Metas, com a 

atração de investimentos estrangeiros no setor industrial e, a partir daí, ocorre o surto 

industrial centrado, basicamente, no Estado de Sâo Paulo. Nesse contexto, a partir de 

1955, acontecerá o estabelecimento sistemático de indústrias de porte no município 

de Cubatão. 

A escolha dessa região se deu exclusivamente pela sua posição geográfica 

privilegiada: proximidade com o porto de Santos e a capital, obtenção de energia 

abundante e barata, além das condições favoráveis do sistema viário e ferroviário. 
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Em 1953, instituiu-se o monopólio do petróleo no Brasil, e conseqüente criação 

da Petrobrás. Com o início de suas operações em 1955, a Refinaria Presidente 

Bernardes de Cubatão (RPBC) representou um impacto grande, desencadeando o 

processo industrial na cidade, por atrair as indústrias de derivados de petróleo, as 

petroquímicas. Ocupando área de 6.634.114,21 m² (dos quais 82.255,7 m² 

construídos até 1973), a refinaria está ligada ao Terminal Marítimo Almirante Barroso 

(Tebar), em São Sebastião/SP, por um oleoduto de 24 polegadas e 120 km de 

extensão. Outro oleoduto, nas encostas da Serra do Mar, permite bombear produtos 

destinados à Grande São Paulo ou para instalações no porto de Santos. 

A consolidação do processo industrial ficará evidente em 1963, com o início 

das operações da Cia. Siderúrgica Paulista [COSIPA], e em fins dos anos 70, Cubatão 

havia se firmado como o maior pólo industrial da América Latina, possuindo como 

elementos básicos da produção o trinômio energia-aço-petróleo. 

Com o desenvolvimento deste trinômio, outros empreendimentos vieram a 

Cubatão, para usarem os insumos assim produzidos:  

Em 1957, às margens do Rio Cubatão, entrou em funcionamento a Companhia 

Brasileira de Estireno, primeira fábrica de estireno do Hemisfério Sul, e que usa 

matéria-prima da Refinaria. Produz monômero de estireno e tolueno. 

O processo de fabricação é dividido em duas operações principais: a produção 

de etilbenzeno e sua transformação em estireno, de onde provêm:  

1) borracha sintética (uso em pneumáticos, mangueiras, esteiras 

transportadoras, gachetas e arruelas, revestimento para fios, ladrilhos, soldas e 

saltos);  
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2) poliestireno (usado em caixas de rádio e televisão, peças para geladeiras, 

isolamento térmico, placas e filmes para usos diversos, brinquedos, produtos para uso 

doméstico, painéis de iluminação);  

3) emulsões de estireno (usadas em tintas à base de água, vernizes, colas e 

ceras);  

4) poliéster (para carrocerias, cascos de barcos, reservatórios, peças de aviões 

e painéis para construção);  

5) óleos estirenizados (usados em óleos secativos, vernizes e esmaltes);  

6) resinas sulfonadas (para tratamento de água, refinação de açúcar, 

clarificação de sucos de frutas);  

7) copolímero de estireno e acrilonítrila (usados como pó para moldagem e em 

artigos plásticos diversos);  

8) resinas estirênico-maleicas (para lacas e vernizes, impermeabilizantes, 

adesivos, revestimento de fios elétricos);  

e 9) derivados químicos (usados em corantes, cosméticos, dissolventes e 

plastificantes). 

Instalada em 1958, a Alba S/A Indústrias Químicas procurou, até o seu 

fechamento, acompanhar as necessidades do mercado brasileiro, com a produção de 

uma vasta linha de produtos químicos para os demais campos da indústria brasileira, 

como metanol, formol e resinas sintéticas. A empresa era parte do Grupo Borden, dos 

Estados Unidos (que também possuía fábricas na Inglaterra, Austrália, Canadá, 

Filipinas, México, Colômbia, Argentina e EUA) e em 1973 ocupava uma área 

construída de 7.161 m², em terreto de 180,9 m². 
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O metanol é aplicado nos anticongelantes, nos aditivos para gasolina de 

aviação, na indústria farmacêutica e como matéria-prima para a fabricação do formol 

(que consiste na oxidação de desidrogenação catalíica do metanol através da baixa 

pressão). 

O formol entra como matéria-prima na fabricação de resinas sintéticas, couros, 

explosivos, papel, borrachas e tintas. Da mistura do metanol e do formol, a fábrica 

podia produzir dezenas de resinas plásticas para diversos usos e aplicações, tendo 

quatro variedades distintas: uréicas, fenólicas, poliéster e dextrinas. O Cascolac, 

conhecido produto para tratamento de pisos de madeira, é uma dessas resinas. 

A Alba utilizava uréia, anidrido ftálico, anidrido maleico e propilenóglico 

importados via porto de Santos, além de fenol produzido no Brasil, mais estireno e 

soda cáustica produzidos em Cubatão. O óleo combustível usado no processo 

industrial era adquirido diretamente da Refinaria Presidente Bernardes. 

Das resinas uréicas produzidas pela Alba eram extraídos adesivos para 

madeira compensada, revestimentos para pisos, indústiras de papel etc. As usinas 

fenólicas serviam para adesivos à prova de água, baquelite, fundição, pós-moldagem, 

tintas e lonas para freios usadas na indústria automobilística. O poliéster, usado na 

manifatura de laminados, botões, adornos, material escolar e vestuário, tinha sua 

maior aplicação na indústria de adesivos de dextrinas e adesivos especiais. 

Também em 1958 a Companhia Petroquímica Brasileira S.A. (Copebrás) 

começa a funcionar, em terreno de 16.850.635 m², com 25.185 m² de área construída 

(dados de 1973). É a pioneira, no Brasil, na produção de "negro de fumo" (também 

chamado de pó de asfalto e fabricado a partir de um óleo residual da refinação de 
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petróleo), permitindo transformar o País de importador em exportador daquele 

produto, usado na confecção de pneus, artefatos de borracha e tintas. Produz também 

superfosfato, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e tripolifosfato de sódio. A maior parte de 

seu equipamento foi importada dos EUA. 

O complexo de fertilizantes da Copebrás começou composto por três unidades:  

1) a de ácido sulfúrico, tendo como matéria-prima o enxofre estadunidense. 

Cerca de metade dessa produção é transformada depois em fertilizantes e o restante 

vendido no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro;  

2) a unidade produtora de superfosfatos, entre os quais o tipo conhecido como 

P2-05 usa como matéria-prima o fosfato;  

3) a de ácido fosfórico, empregado na alimentação (fabrico de refrigerantes e 

gelatinas etc.). 

Depois das obras de expansão por que passou em 1975/76, inaugurou no seu 

complexo de fertilizantes outra unidade de ácido sulfúrico, aumentando assim sua 

capacidade produtora, além de uma unidade de ácido fosfórico e uma de triplifosfato 

de sódio, pioneira no Hemisfério Sul. 

A Fibrastec Comércio, Indústria e Importação Ltda., complementando as 

necessidades industriais de Cubatão, assim como as anteriores, iniciou suas 

atividades em 7 de agosto 1958, produzindo mantas de sisal para estofamento em 

geral, numa área de 3 mil m² (2.376 m² construídos, conforme dados de 1973). 

A Union Carbide do Brasil S/A Indústria e Comércio, recentemente adquirida 

pela Dow Química, entrou em funcionamento, também em 1958, para ser a primeira 

unidade a produzir polietileno no Brasil e na América Latina, utilizando como matéria-



 

 

Pá
gi

na
52

 

prima o etileno da Petrobrás. Num terreno de 2.477.110,6 m² (dados de 1973), 

também instalou unidades de desidratação do álcool etílico, que asseguraram seu 

suprimento. Em 1969, o consumo do álcool de cana atingiu 6 milhões de litros por 

mês. No mesmo ano, iniciou a operação do terminal de produtos químicos, permitindo 

sua importação a ganel e posterior distribuição interna. Associou-se à Eletro-

Manganês S.A. (Emsa) com a finalidade de minerar e refinar o manganês para bateria 

eletrolítica. 

Junto à fábrica de polietileno existente em Cubatão, ergue-se o complexo 

petroquímico da empresa, quase totalmente automatizado, desde a sucção da 

matéria-prima, nafta de petróleo, até o ensaque de polietileno e armazenagem do 

monômero de cloreto de vinila e benzeno. 

O departamento de olefinas, que contém as 12 fornalhas de pirólise "Wulff" e 

área de purificação, sendo pioneiro no Brasil na operação computadorizada do 

processo petroquímico. Todos os departamentos, inclusive esse, possuem grandes 

salas de controle, verdadeiros centros nervosos da fábrica, que comanda à distância 

todos os fluxos gasosos e líquidos, de forma automática ou semiautomática. 

A empresa coloca no mercado interno produtos petroquímicos manipulados por 

diversas indústrias, participando com insumos em todas as indústrias de plásticos 

(brinquedos, artigos domésticos, embalagens, peças de todo tipo de maquinaria, do 

liqüidificador ao avião). Seus produtos entram na composição de fertilizantes e 

inseticidas; tintas, solventes e plastificantes; aspirina, antibióticos e vitaminas; 

cosméticos; metais e louças refratárias; tecidos e aerosóis etc. 
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Ainda em 1958, começou a operar a Petrobrás Química S.A. (Petroquisa), em 

área de 240.985,76 m² (dos quais 27.500 m² construídos até 1975), para produzir 

amônia anidra, ácido nítrico a 54%, a 63% e a 98%, nitrato de amônia, enxofre 

escamado e nitrocálcio concentrado. 

Em janeiro de 1960, a Fábrica de Fertilizantes (Fafer) deixou de ser unidade 

autônoma da Petrobrás, sendo incorporada à Refinaria e vindo a constituir sua divisão 

petroquímica, com produção de matéria-prima para as várias indústrias de Cubatão. 

Produz amônia anidra, ácido nítrico, enxofre escamado, nitrocálcio concentrado, 

nitrato de amônia. 

 

São estes os principais usos de sua produção:  

1) A amônia anidra é aplicada na indústria química, no preparo de fertilizantes; 

na siderurgia, para produção de nitrogênio e hidrogênio, para nitração de ligas de aço 

e tratamento de aço, refrigeração industrial; na refinação de petróleo como agente 

anticorrosivo; na indústria têxtil, aminas orgânicas; na borracha sintética, junto com 

aminas, é usada como agente estabilizador e acelerador de tempo de vulcanização, 

preservação de latex natural, plásticos;, extrusão de cobre, níquel e molibdênio, sendo 

usada junto com cloro na purificação da água.  

2) A água-amônia é aplicada em indústrias químicas e cópias heliográficas.  

3) O enxofre escamado não refinado é aplicado na fabricação de ácido 

sulfúrico, dissulfeto de carbono, pentassulfeto de fósforo e para produção de vários 

tipos de enxofre moído ou refinado, os quais encontram aplicação na vulcanização de 

borrachas, fumigação ou suspensão, como inseticida e fungicida, alimentação de 
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gado, cobertura de grânulos de fertilizantes para liberação prolongada, óleo de corte, 

alvejante de celulose, linho, sedas e em usos medicinais.  

4) O ácido nítrico a 54% é aplicado na preparação de fertilizantes, nitrato de 

amônio, sódio, potássio, esteres orgânicos (nitrato de estila, de isopropila, 

nitriglicerina, nitrocelulose), anilinas, explosivos e fibras sintéticas etc.; na nitrificação 

de compostos alifáticos e aromáticos (trinitro-resorcinol); como agente oxidante e em 

galvanoplastia.  

5) O ácido nítrico a 63% é aplicado na preparação de fertilizantes, nitrato de 

amônio, sódio, potássio, óxidos metálicos, explosivos, corantes, seda artificial, fibras 

sintéticas etc.  

6) Já o ácido nítrico concentrado a 98% tem aplicação em mistura com ácido 

sulfúrico na produção de nitroglicerinas, nitrocelulose, ácido pícrico (trinitrofenol), 

"Tetril", Cyclomite ou RDX (explosivos), ácido bensóico, adipico, tereftálico, "Nylon" e 

"Terylene".  

7) O licor de nitrato de amônio é aplicado na obtenção de nitrato de amônio 

sólido perolado ou cristalizado para uso em misturas explosivas, junto com água e 

amônia e outros componentes nitrogenados simples, na preparação de soluções "N" 

usadas como fertilizantes ou na amonização de superfosfatos.  

8) O nitrocálcio concentrado é um fertilizante fisiologicamente neutro, sem 

efeitos prejudiciais sobre a reação do solo, e de alta concentração do elemento 

nutriente.  
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9) O nitrato de amônio especial é aplicado na indústria farmacêutica, na 

produção de óxido nitroso para anestésico, aerosóis, como reagente analítico e em 

fermentações.  

10) O nitrato de amônio técnico, com antiaglomerante, é aplicado na 

preparação de explosivos, denominados geralmente de ANFO, que consistem na 

mistura do produto com óleos combustíveis leves. Na agricultura, com fertilizante 

nitrogenado simples ou complexo NPK. Sem antiaglomerante, é aplicado na 

preparação de dinamite e explosivos (ANFO), em mistura com óleos combustíveis 

leves. 

A Carbocloro Oxipar Indústria Química S/A iniciou suas atividades em 1964, 

para atender a demanda do mercado interno, poupando assim divisas para o País. 

Seus produtos, além de exportáveis, servem de matéria-prima básica para 

importantes indústrias do País. Ocupando área de 671.075 m² (2.100 m² construídos, 

conforme dados de 1973), produz soda cáustica líquida, em escamas e fundida, ácido 

clorídrico líquido e gasoso, cloreto de alumínio, cloro líquido e gasoso e hidrogênio. 

Seus produtos servem de matérias-primas básicas para outras importantes indústrias:  

1) soda cáustica - empregada na fabricação de alumínio, papel, celulose, 

sabões, fibras de rayon etc.  

2) cloro - usado nas indústrias de plásticos, solventes, branqueamento de 

papel, celulose e têxteis e tratamento de água.  

3) ácido clorídrico - empregado na indústria de bebidas, alimentos, mineração, 

metalúrgicas, decapagem etc.  
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4) hidrogênio - usado na fabricação de metanol, ácido clorídrico, em indústrias 

de margarinas, aços rápidos, água oxigenada etc.  

5) cloreto de alumínio - utilizado na fabricação de estireno e dodecil-benzeno. 

O sal usado na Carbocloro provém das salinas localizadas no Rio Grande do 

Norte, sendo embarcado em navio até o porto de Santos, de onde segue por caminhão 

até a fábrica. A empresa usa também células de mercúrio desenvolvidas pela firma 

Oronzio de Nora, de Milão (Itália). Já em 1976 possuia 56 células instaladas tipo 

14H3MR, cada uma ocupando 11,5 m², trabalhando a uma carga de 155 mil ampères 

e permitindo produção total de 108 mil toneladas/ano de soda cáustica a 100%. 

A Clorogil S/A iniciou suas atividades no município em 1966, e em 1976 foi 

incorporada à Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A., também instalada em 1976. 

Produzia solventes, clorados e pentaclorofenato, numa área de 71.464,22 m², dos 

quais apenas 591 m² construídos. 

A antiga fábrica de Cimento Santa Rita, hoje pertencente às Indústrias 

Votorantim S/A, começou sua produção em 1968. Produz cimento de alto forno tipo 

320, que pode ser usado em obras especiais como as marítimas, barragens e obras 

subterrâneas. Usa como matéria-prima o clinquer portland produzido em sua fábrica 

de Itapevi (SP), escória granulada de alto forno produzida pela Cosipa e gesso 

procedente de jazidas do Nordeste Brasileiro. Em terreno de 103.788 m², com 3.989 

m² construídos, a indústria inclui quatro seções: secador de escória, moagem de 

cimento, ensacagem e laboratório. 

Fundada em 1968 e inaugurada em 1º de junho de 1970, a Ultrafértil S/A 

Indústria e Comércio de Fertilizantes é considerada como uma das maiores indústrias 
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de fertilizantes da América Latina, hoje pertencente ao grupo Fosfértil. Produz fosfato 

de diamônio, nitrado de amônio, nitrocálcio, amônia, ácido sulfúrico, fosfato de 

monoamônio e fórmulas NPK. Seu complexo industrial (2.391.700 m², dos quais 

25.248 m² construídos até 1973) é composto por seis fábricas integradas e um 

terminal marítimo próprio, apoiado por uma unidade de serviço onde é gerado o vapor 

e tratada a água (distribuída por tubulações especiais a todas as fábricas dessa 

indústria). 

A empresa dispõe de terminal marítimo próprio, que opera desde julho de 1969, 

então com 160 metros lineares de cais e capacidade de descarga para 600 t/hora de 

granéis sólidos e 400 t/hora de granéis líquidos, permitindo o acostamento de navios 

de até 23 mil toneladas. O terminal está situado na Ilha do Cardoso, em Piaçaguera, 

distante 7 km de sua fábrica, em 1,5 milhão de m². No dia 17 de junho de 1975, 

descarregou 11.354 toneladas de rocha fosfática em 24 horas de operação, 

estabelecendo então o recorde portuário brasileiro de tonelagem descarregada por 

meios convencionais. Na época, já estva projetada a construção, no próprio terminal, 

de novo tanque com capacidade para 20 mil toneladas de amônia. 

Em 1970, a empresa Liquid Carbonic Indústrias S/A se instalou na cidade para 

produzir gás carbônico e gelo seco, ocupando 33.473 m², dos quais 579 m² 

construídos até 1973. 

Já a Oxiteno S/A Indústria e Comércio produz, desde 1971, cloreto de amônia. 

Tendo chegado a Cubatão em 1971, a I.A.P. S/A Indústria Agro-Pecuária 

produz fertilizantes químicos para a lavoura (compostos NPK - nitrogênio, potássio e 
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fósforo -, superfosfatos simples e triplo, sulfato de amônia). Hoje pertence ao Grupo 

Bunge de Fertilizantes. 

Implantada em 9 de outubro de 1945, com o nome de Importadora Agro-

Pecuária Ltda., para produzir fertilizantes químicos para a lavoura, transformou-se em 

26 de janeiro de 1962 em sociedade anônima com o nome de I.A.P., e em 1971 foi 

autorizada a operar como sociedade de capital aberto, com a implantação de filiais e 

subsidiárias (surgindo assim as filiais de Cambé, Porto Alegre e Cubatão, para 

trabalhar junto à matriz de Santo André, no fornecimento de fertilizante granulado para 

todo o Brasil). 

Adquiriu um terreno de 446.235 m² com acesso ao Terminal Graneleiro de 

Conceiçãozinha (Guarujá), onde instalou uma unidade de formulação de fertilizantes 

químicos granulados, pelo sistema granulador com prato e tambor rotativo. Esse 

sistema (como também o processo alemão Eirich usado na fábrica de Santo André) 

permite concentrar os chamados macro-nutrientes (nitrogênio, fosfato, potássio, 

enxofre e magnésio), importantes para a boa produtividade das culturas. Além disso, 

a I.A.P. introduziu em seuu fertilizante os micro-elementos que otimizam o 

crescimento da plantação. 

A Liquid Química S/A se instalou em Cubatão, no ano de 1972, para produzir 

ácido benzóico e ácido benzóico farmacêutico. 

Nascida da decisão da Petrobrás (anunciada em 1970) de produzir coque 

verde, aPetrocoque S/A foi constituída em 28 de fevereiro de 1972 para transformar 

este coque em coque de petróleo calcinado, para comercialização nos mercados 

nacional e externo. Primeira usina do gênero construída no Hemisfério Sul, localiza-
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se numa área de 40 mil m² junto à Usina de Coqueamento da RPBC. Sua construção 

começou em fins de 1973 e a operação experimental foi iniciada já em março de 1975, 

passando em agosto daquele ano às operações normais em escala industrial, com a 

produção anual de 130 mil toneladas de coque calcinado. 

O coque de petróleo é um produto obtido pela coqueificação de resíduos de 

destilação do petróleo e, tal como é produzido nas refinarias, é denominado "coque 

verde", podendo ser usado como combustível ou como redutor em processos 

metalúrgicos e industriais. Seu maior uso, porém, é na indústria de eletrodos para os 

vários processos eletrotérmicos e eletrometalúrgicos, principalmente na de alumínio e 

do aço. 

A Engeclor Indústria Química S.A., uma das subsidiárias da Cobrapar (holding 

do grupo Ultra, que atua no setor químico), foi instalada em 1971 numa área de 8 mil 

m², cinco quilômetros distante da Cosipa, para produzir cloreto de amônio (um sal 

branco cristalino de alta pureza e estabilidade, contendo 99,96% de NH4CL). Ele é 

produzido a partir de matérias-primas de alta pureza, amônia anidra gasosa e cloreto 

de hidrogênio gasoso, através do processo de síntese direta em unidade 

especialmente projetada para isso. 

O cloreto de amônio é um importante produto químico, usado na fabricação de 

pilhas secas, como agente em banhos de estanhagem e como componentes de fluxos 

de solda e galvanização. É também usado em curtumes, na preparação de conservas 

e alimentos enlatados, no fabrico de gelo (produz gelo transparente e pouco 

quebradiço), como produto inibidor de combustão, como agente de limpeza alcalino 
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(produz amônia anidra), no tratamento e purificaçao de água (forma cloramina) e como 

matéria-prima no fabrico de vários produtos químicos. 

A Engebasa Mecânica Engenharia da Baixada Santista Ltda. foi instalada em 

1973 para atuar no ramo de caldeiraria industrial sob encomendas, mas iniciou as 

atividades apenas dois anos depois. Projeta, fabrica, executa a manutenção e a 

montagem das peças de caldeiraria em geral, trabalhos em aço carbono ou inox, 

tubulações soldadas, estruturas, tanques de armazenagem, silos industriais etc. 

Executa ainda serviços especializados de solda. 

Incorporada pela Cargill, a Solorrico S/A Indústria e Comércio teve suas 

atividades iniciadas em 1972, para a produção de fertilizantes (superfosfatos, 

granulados e mistura). Foi também encarregada da distribuição dos produtos da 

Fertilizantes União S/A, que montou em Cubatão uma unidade de granulação de 

formulações NPK (podendo usar como matérias-primas nitrato e sulfato de amônio, 

uréia, amônia, superfosfato simples ou triplo, cloreto e sulfato de potássio, ácidos 

sulfúrico e fosfórico), unidades de mistura e ensaque, depósitos para estocagem de 

sólidos, tanques para estocagem de líquidos (ácido sulfúrico e fosfórico e amônia), 

entre outras instalações. 

Para produzir hipoclorito de sódio e cloro gás, instalou-se em 1974 a Hidromar 

Produtos Químicos Ltda. 

Em 1975, a Manah S/A Indústria e Comércio começou a produzir fertilizantes, 

superfosfatos e compostos NPK, em área de 330.030,94 m², tendo sido recentemente 

incorporada também à Bunge. 
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Em 1976, a Gespa Gesso Paulista Ltda. veio para produzir gesso retardante e 

gesso fertilizante. 

Tendo fechadas suas portas, a antiga Indústria Luchsinger Madorin S/A - 

Adubos Trevofoi incorporada, em 1997, à Indústrias de Fertilizantes de Cubatão (IFC). 

Produz fertilizantes: granulação e mistura seca. 

Em Cubatão, no ano de 1989, passou a ser produzido oxigênio, nitrogênio e 

argônio pela AGA S/A. 

Recentemente, formou-se, em Cubatão, um conglomerado industrial que, 

através da instalação de empresas ao redor da Cosipa, usa o aço produzido por ela. 

Com a Via Anchieta, o transporte rodoviário foi dinamizado entre São Paulo e 

a Baixada Santista, tornando Cubatão um grande centro de tráfego de veículos de 

passeio e de carga, fortalecendo ainda mais sua vocação de caminho do 

desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. 

Com o passar dos anos, a Cubatão foi se transformando, ganhando indústrias, 

fruto do desenvolvimento industrial paulistano e paulista, bem como dos investimentos 

federais. Nenhum plano orientou a instalação do parque industrial cubatense, porém. 

As fábricas foram se localizando ao sabor das vantagens imobiliárias ou pré-requisitos 

necessários às suas operações (perto ou longe de um núcleo urbano, a favor ou contra 

as correntes de vento, perto ou longe de cursos d'água, etc) e, no decorrer dos anos, 

começaram a surgir sérios problemas ambientais, com a poluição do ar, água e solo 

do Município. 

Dezoito das atuais 23 indústrias que formam o Pólo de Cubatão foram 

implantadas no período de 1955 a 1975. Duas dessas indústrias, Ultrafértil e Cosipa, 
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possuem terminais portuários, onde recebem matérias-primas e embarcam seus 

produtos acabados. 

Além da geração de empregos, a concentração industrial de Cubatão trouxe 

resultados importantes do ponto de vista financeiro e do fortalecimento da capacidade 

tributária municipal. A base de sustentação do Município é, portanto, a arrecadação 

do ICMS, ficando o IPTU, o ISS e outros tributos diretos em segundo plano, se 

comparado com o quadro dos demais municípios da Baixada Santista. 

Hoje existem em Cubatão cerca de 23 indústrias, ainda fazendo dele um dos 

maiores pólos industriais da América Latina. E no comércio e serviços, existem todas 

as atividades que são inerentes à sobrevivência humana e ao processo 

sociabilizatório. 

 

O Porto e a Agricultura 

 

Embora a função portuária esteja na origem de Cubatão, a economia do então 

futuro município centrou-se por várias décadas na agricultura, seguindo-se duas 

importantes fases de industrialização, já no século XX. 

Até a segunda metade do século XIX, a subsistência de Cubatão estava 

centrada na sua função portuária, sendo a ligação entre a Baixada e o Planalto 

Paulista. 

Com a construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em 1867, a região entra 

em franco declínio, uma vez que a ferrovia passa a absorver grande parte do 

transporte de produtos. 
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A agricultura passou a ser a alternativa viável para a sobrevivência da região. 

No entanto, basicamente, o cultivo da banana, introduzido por Henrique Muniz de 

Gusmão Brunken, avô de Afonso Schmidt, foi o produto de grande expressão 

econômica, tornando-se monocultura básica para a cidade. 

Segundo censo realizado em 1953, dos 15.400 habitantes do município, 

apenas 6.800 residiam na cidade, possuindo o município, ainda nessa época, 267 

propriedades agrícolas. Preterida pela industrialização, a partir dos anos 1950, hoje é 

cultivada de forma inexpressiva. 

Ao lado da atividade agrícola, a extração de areia e pedras compunha outra 

fonte de renda para a cidade. 

 

 VALE DA MORTE 

 

O intenso volume que as indústrias trabalhavam, eliminando quantidades 

enormes de poluentes no ar e nos rios de forma descontrolada, começou a ter 

consequências catastróficas visíveis e preocupantes. Vale lembrar que a 

industrialização aconteceu antes da Lei de Controle de Poluição do Estado de São 

Paulo entrar em vigor (1976). 

O ar de Cubatão no início dos anos 80 era denso, possuía cheiro e cor. 

Segundo dados da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

de São Paulo), 30 mil toneladas de poluentes eram lançadas por mês no ar da cidade, 

peixes e pássaros sumiram da poluição de Cubatão, pois não havia condições 

naturais para sobreviverem e nem para se reproduzirem, mas o estado só começou a 
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intervir quando os danos à saúde da população começaram a demonstrar números 

alarmantes. 

Entre outubro de 1981 e abril de 1982, cerca 1.800 crianças nasceram na 

cidade, destas, 37 já nasceram mortas, outras apresentavam graves problemas 

neurológicos e anencefalia. Cubatão era líder em casos de problemas respiratórios no 

país. 

A ONU alarmou o mundo sobre os problemas e consequências causados pela 

poluição do polo industrial, usando a cidade como exemplo a não ser seguido. 

 

RECOMEÇO 

 

O governo do estado convocou a CETESB para que fizesse um mapeamento 

e estudo das causas da poluição na cidade litorânea, com isso, a partir de 1983 foi 

implantado um plano de recuperação ambiental. Governantes, industriais e população 

passaram a trabalhar em conjunto pela recuperação da saúde local. Em 1989 as 320 

fontes poluentes que existiam na época já estavam controladas. 

O plano de controle ambiental foi feito com medições constantes das emissões 

de poluentes no ar e do controle da despoluição dos rios, causados pelo despejo de 

substâncias tóxicas indevidas em grande escala, gerenciamento por conta do estado 

e investimento em maquinário moderno por conta das indústrias. Metas a serem 

seguidas e um planejamento rigoroso foram essenciais para que a situação fosse 

controlada, segundo arquivo da secretaria do meio ambiente do estado de São Paulo. 
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Além do controle das emissões de poluentes, também foram feitos planos de 

recuperação da Mata Atlântica com o replantio da vegetação nativa. 

A volta do guará-vermelho, pássaro típico da região, foi o marco de que a 

qualidade de vida voltava à cidade. Em 1992, durante a Eco 92, Cubatão foi apontada 

pela ONU como Símbolo de Recuperação Ambiental, tendo 98% do nível de poluentes 

controlados, e passou a ser exemplo em todo o mundo como a cidade que renasceu 

das sombras da poluição. 

A cidade, no final dos anos 80, utilizou da Agenda 21 para recuperar a 

qualidade de vida socioambiental perdida com a poluição causada pelo polo industrial. 

A Agenda 21 é um método de planejamento que tem por objetivo construir sociedades 

sustentáveis, nela é possível mesclar a proteção ambiental, a justiça social e eficiência 

econômica. Por essa razão, mesmo hoje, livre da poluição, Cubatão consegue manter 

uma linha de produção acentuada e que gera milhões de reais todos os anos. Em 

2011 Cubatão apresentou 100% de controle de poluentes. 

  

2.3.4.  Educação 

 

O Município de Cubatão vem melhorando seu desempenho no IDH-Educação, 

resultado de investimento nessa área: 
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O IDEB é um índice que se baseia na aprovação de português e matemática 

dos alunos (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação), senão vejamos:  
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2.4. Saneamento Básico 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

O Aterro Sanitário Municipal, localizado no Sítio Areais, está fechado após 20 

anos de uso por problemas ambientais e por ter atingido seu limite de saturação. Uma 

área vizinha ao Sítio Areais foi desapropriada para ampliação do aterro, com vida útil 

de cerca de 50 anos, mas está sub judice devido à ação popular que questiona o valor 

de aquisição. 

 

O município opera desde 2003 com aterro sanitário particular, localizado no 

município de Santos, no Sítio das Neves, o qual é muito bem operado e mantido. Nas 
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áreas urbanizadas a coleta é diária, de aproximadamente 120  toneladas por dia, e 

satisfaz à população. 

Embora exista uma coleta seletiva de lixo feita pelo grupo Defensores do Verde, 

composto por cerca de 30 pessoas, ela é insuficiente para as dimensões do município. 

Um problema não resolvido, e que envolve toda a região metropolitana, refere-

se aos resíduos sólidos lançados nos corpos de água pelas populações ribeirinhas ou 

transportados por águas pluviais a partir de áreas de ocupação desordenada. 

Os resíduos hospitalares são transportados para o incinerador de Mauá, o que 

é conveniente e econômico para o município. 

PONTOS FORTES 

Disposição adequada dos resíduos domiciliares em aterro sanitário, embora 

distante. 

Existência de área para aterro sanitário próprio para os próximos 50 anos. 

PONTOS FRACOS 

Custo atual elevado para disposição final dos resíduos domiciliares. 

Coleta insuficiente em locais de difícil acesso em áreas de ocupação 

desordenada. 

Coleta seletiva pouco divulgada e explorada. 

ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos nos 

municípios da Baixada Santista é de competência da Sabesp. A disponibilidade 

hídrica do município advém de dois mananciais: o do Rio Cubatão e o do Rio Pilões, 

que abastecem também os municípios de Santos, São Vicente e parte de Praia 
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Grande, e, no futuro próximo, parte de Guarujá. Há duas estações de tratamento: ETA 

3, com capacidade de 4.500 litros por segundo, e ETA-Pilões, com capacidade de 600 

litros por segundo. 

A Sabesp possui 44 pontos de monitoramento fixos e diversos aleatórios. Já a 

Cetesb, no âmbito do Programa de Qualidade de Águas Interiores, possui cinco 

pontos, sendo dois no Rio Cubatão, um no Canal de Fuga II da Henry Borden, um no 

Rio Piaçagüera e um no Rio Mogi. 

 

Nas áreas regularizadas, a maior parte dos domicílios recebe água potável, 

correspondendo à  aproximadamente 40% da população do município. A exceção é o 

bairro Vale Verde, que não tem abastecimento de água potável. 

Grande parte da tubulação da rede de distribuição ainda é de ferro fundido, o 

que pode comprometer a qualidade da água (água turva), em alguns lugares.  

Verifica-se ainda que falta informação à população sobre o controle de 

qualidade  da água fornecida pela Sabesp, e que há na população desconfiança em 

relação à qualidade e insatisfação com a empresa. 

Nas áreas de ocupação irregular, a Sabesp não tem sistema de fornecimento 

de água potável, o que resulta que cerca de 60% da população não é atendida pelo 

sistema. Como a Sabesp não está autorizada a atender às áreas de ocupação 

irregular, a prefeitura vem executando o projeto Água Limpa, para alimentar os 

Bairros-Cota e outros, estimando-se que atenda a cerca 20 mil pessoas. 

O projeto se baseia na captação de água de várias nascentes, canalizadas 

através de mangueiras, armazenada em caixas d’água de 15 mil  litros e distribuída 
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através de ramais de diâmetros menores. A qualidade da água fornecida no projeto 

Água Limpa não tem controle adequado, já tendo sido constatada contaminação em 

alguns pontos, com risco para a saúde da população. 

PONTOS FORTES 

Mananciais que cortam o município com condições de atender à demanda. 

Rede principal e de distribuição monitoradas por um sistema de controle de 

vazão e pressão. 

Opção de abastecimento Via Usina Henry Borden nas situações de estiagem e 

baixa vazão dos mananciais. 

PONTOS FRACOS 

Parcela significativa da população sem acesso à água potável 

Falta de controle sobre a potabilidade da água do Projeto Água Limpa 

Número elevado de pontos clandestinos no sistema adutor e de distribuição da 

Sabesp 

Qualidade da água dos mananciais ameaçada pelo crescente número de áreas 

de ocupação desordenada em suas bacias e acidentes rodoviários com cargas 

perigosas na Via Anchieta 

Falta de informação à população sobre a qualidade da água distribuída 

Falta de reservatórios de grande capacidade para suprir o abastecimento nas 

paradas do sistema produtor 

Grande parte da rede de distribuição ainda é em ferro fundido. 
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ESGOTO URBANO 

Atualmente 35% do esgoto das áreas urbanas regulares do município é 

coletado e tratado por lagoa de aeração e decantação. A Sabesp está ampliando a 

lagoa de tratamento. Um problema enfrentado pela Companhia são ligações 

clandestinas de águas pluviais na tubulação de esgoto, provocando transbordamento 

e dificuldades no tratamento. 

Existe um Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, que será iniciado ainda em 2005, com investimentos para a 

ampliação do sistema de esgoto, alterando de 35% para 95% o percentual da 

população das áreas regulares urbanizadas a ser atendida. 

Não há qualquer tipo de coleta de esgotos nos bairros Cota - assim com em 

outras áreas de invasão - contaminando solo, córregos e o Rio Cubatão. 

Não há um sistema de controle permanente da prefeitura sobre a qualidade do 

tratamento do esgoto, sendo que a Vigilância Sanitária só age quando há denúncia 

ou irregularidade aparente, ficando o controle a cargo exclusivo da Sabesp e a sua 

fiscalização é exercida pela Cetesb. 

PONTO FORTE 

O início da implantação do Programa de Recuperação Ambiental da Região 

Metropolitana. 

PONTOS FRACOS 

O baixo índice de atendimento da população urbana por redes coletoras e 

tratamento de esgoto. 
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Áreas de ocupação desordenada e Bairros-Cota sem coleta de esgoto, 

comprometendo os recursos hídricos. 

Falta de controle da Vigilância Sanitária sobre a qualidade do esgoto tratado, 

bem como falta de condições para atender às suas atribuições em outros campos. 

 

3. PERFIL DEMOGRÁFICO 

O crescimento populacional no município tem sido contínuo, estimulado 

inclusive pelo afluxo de imigrantes que chegam em busca de trabalho nas empresas 

locais, resultando nos seguintes dados: 

 

 POPULAÇÃO: 118.720 habitantes 

 POPULAÇÃO URBANA: 100 % 

 DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 836 habitantes/km² 

 EXTENSÃO TERRITORIAL: 142 km²i 
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Percebe-se que houve uma diminuição na vulnerabilidade do Município: 
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4. INDICADORES DE SAÚDE 

 

Apesar dos avanços na atenção básica, o município carece de políticas que 

avancem na direção da diminuição da mortalidade infantil, tendo registrado o número 

de 1914 nascidos vivos no ano de 2015, conforme DATASUS, senão vejamos: 

 

4.1. Mortalidade Infantil de Cubatão 

 

Em 2015 foram registrados 35 óbitos referente à mortalidade infantil: 

 

 

MORTALIDADE 

INFANTIL 
2013 2014 2015 

0 a 6 dias 17 14 15 

07 a 27 dias 13 09 07 

28 a 364 dias 12 05 13 

Total 42 (22,22/1000) 28(14,76/1000) 35(18,51/1000) 

 

MORTALIDADE - IADADE 
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Taxa de Mortalidade Infantil de Cubatão    

Ano 2013 22,22%   

Ano 2014 14,76%   

Ano 2015 18,28%   

       

Podemos observar que os óbitos infantis estão concentrados no período 

perinatal. A mortalidade perinatal tem sido recomendada como o indicador mais 

apropriado para a análise da assistência obstétrica e neonatal e de utilização dos 

serviços de saúde, propiciando a identificação das ações de prevenção para o alcance 

de ganhos mútuos na redução das mortes fetal e neonatal precoce evitáveis. 

É necessário, portanto, esforço especial e mobilização para a identificação do 

óbito infantil e fetal, qualificação das informações e incorporação da avaliação dos 

serviços de saúde para melhoria da assistência. 

 

Causas da Mortalidade Infantil 

MORTALIDADE 

INFANTIL 
2013 2014 2015 

0 a 6 dias 
XVI – 13 

XVII - 04 

XVI – 12 

XVII - 02 

XVI – 12 

XVII - 03 

07 a 27 dias  
XVI – 02 

II - 01 

XVI – 08 

XX - 01 

XVI – 05 

XVII - 02 

28 a 364 dias XVI – 05 XVI – 02 XVI – 03 



 

 

Pá
gi

na
83

 

XVII – 02 

I – 02 

X – 01 

XX – 01 

III- 01 

IX – 01 

X – 01 

XI - 01 

XVII – 06 

XI – 01 

I – 01 

IV – 01 

X - 01 

Total 42 28 35 

 

 

A taxa de mortalidade infantil em Cubatão apresentou provavelmente algumas 

distorções nas notificações, sobretudo no ano de 2013 aonde a mesma apresentou 

uma taxa de 22,22 óbitos para cada mil crianças nascidas vivas, uma taxa 

extremamente elevada tanto para a região como para o Estado. A taxa de 2014, de 

14,76 apresenta-se mais próxima da realidade do Estado de São Paulo, que está na 

ordem de 10 a 11 óbitos para cada mil crianças nascidas vivas. Evidenciamos um 

percentual muito grande no primeiro mês de vida. Em parte isso pode ser explicado 

pelo alto número de parto cesáreo, que ultrapassa 60%. 

As principais causas de mortalidade em crianças menores de um ano são 

afecções originadas no período perinatal e Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas.  
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4.2. Mortalidade Geral de Cubatão 

 

          

Taxa de Mortalidade Geral de Cubatão por 

10.000 hab  

Ano 2013 726 óbitos – 57,99/10.000  

Ano 2014 701 óbitos – 55,58/10.000  

Ano 2015 712 óbitos – 56,06/10.000  

   

 

Capítulos CID 10 

CID 10 2013 2014 2015 

IX    

II 123 137 127 

IV 40 30 37 

X 68 76 78 

XX 90 66 69 

XI 36 55 37 

XVIII 18 15 13 

VI 14 14 12 

IX 224 220 236 

XIV 20 19 18 
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I 39 29 38 

V 01 01 03 

XVI 30 22 20 

XIII 07 03 03 

XVII 07 06 13 

III 04 03 03 

XII 04 02 03 

XV 01 03 02 

TOTAL 726 701 715 

 

Ao analisarmos os capítulos referentes às causas de óbitos em Cubatão, 

podemos observar que a mesma apresenta perfil de cidade urbanizada. Os quatro  

principais fatores de óbito são: 

 

- Doenças do Aparelho Circulatório (capítulo IX) 

- Neoplasias (capítulo II) 

- Doenças do Aparelho Respiratório (capítulo X 

 - Causas Externas (capítulo XX) 

 

 

Os óbitos por causas externas, tais como acidentes, agressões, lesões 

autoprovocadas não são modificados apenas com atuação médico-sanitária. O 

envolvimento da comunidade é fundamental para o sucesso das ações de promoção 
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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.  

Dentre as principais causas de óbito a partir dos 40 anos, podemos elencar 

doenças do coração, doenças cerebrovasculares, doenças do fígado e diabetes 

mellitus. 

 

4.3. Morbidade Hospitalar de Cubatão 

 

 

Morbidade Hospitalar Cubatão – SP 

no ap 01 ap 02 ap 03 ap 04 ap 05 ap 06 ap 07 ap 08 ap 09 ap 10 

C

ap 11 

014 71 21 6 36 3 4 73 28 37 

4

73 

015 01 22 3 13 8 3 95 27 74 

4

07 

016 1 6 2 3 9 1 0 22 22 

1

61 
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no ap 12 ap 13 ap 14 ap 15 ap 16 ap 17 ap 18 ap 19 ap 20 ap 21 

T

otal 

014 2 4 59 800 58 7 3 61 80 

5

656 

015 04 4 19 792 80 4 8 92 34 

5

366 

016 6 53 19 24 4 2 80  2 

2

439 

Fonte: Datasus 

 

2017* Não há registro de internação no DATASUS 

 

Conforme tabela acima, as morbidades hospitalares mais comuns em Cubatão 

/ SP de 2014 a 2016 foram as que se referem a enfermidades dos capítulos da CID 

10 conforme segue: 

 

As cinco maiores causas de internação são: 

 

- Gravidez (capítulo XV); 

 

- Lesões, envenenamento e outras causas externas (capítulo XIX 
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- Doenças do aparelho respiratório (capítulo X); 

 

 

- Doenças do aparelho circulatório (capítulo IX); 

 

 

- Doenças do aparelho digestivo (capítulo XI); 

 

 

Em todos os casos o número de morbidades de 2014 a 2016 tiveram redução. 

 

 

Nota: 

Observem que a morbidade hospitalar está exatamente igual a mortalidade 

geral do município, excetuando-se as internações por gravidez. 

 

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

de sua área de abrangência e, neste caso, sobre a morte de uma criança, 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 

infantil. 



 

 

Pá
gi

na
89

 

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. 

A multifatoriedade e a elevada prevalência das doenças cardiovasculares torna 

a instituição de abordagens preventivas um verdadeiro desafio a ser superado. 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. 

 

4.4. Nascidos Vivos 

 

Nascidos vivos pelo peso ao nascer: 
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PESO 2013 2014 2015 

< 500 gr ----- 01 05 

500 a 999 gr 14 11 11 

1.000 a 1.499 gr 24 10 19 

1.500 a 2.499 gr 126 155 99 

2.500 a 2.999 gr 426 434 468 

3.000 a 3.999 gr 1.189 1.187 1.182 

> 4.000 gr 111 99 82 

Ignorado 01 02 02 

TOTAL / ANO 1.890 1897 1890 

    

DATASUS 

 

Nascidos vivos pela duração da gestação: 

 

 

Duração 2013 2014 2015 

< 22 semanas 01 ----03  

22 a 27 semanas 15 07 07 

28 a 31 semanas 21 20 17 

32 a 36 semanas 185 161 192 
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37 a 41 semanas 1.630 1.686 1.685 

>42 semanas 37 21 8 

Ignorado 01 02 02 

TOTAL / ANO 1.890 1897 1890 

    

DATASUS 

 

Nascidos vivos - Tipos de Parto por residência da mãe 

 

 

TIPO DE PARTO 2013 2014 2015 

VAGINAL 692 688 786 

CESÁRIO 1.198 1.208 1.127 

FÓRCEPES ----- ------ ------ 

IGNORADO 1 1 
-------

- 

TOTAL / ANO 1.890 1897 1890 

    

DATASUS 

 

Nascidos vivos pela idade da mãe: 
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5. DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DE CUBATÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão está localizada na Avenida Pedro 

José Cardozo, n.º 567, altos, sendo administrada pela Secretária Municipal de Saúde, 

Dra. Andréa Pinheiro, tendo como equipamentos de saúde os seguintes: 

 

Unidade Hospitalar 

 Hospital Municipal de Cubatão - Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva - 

atendimento 24hs 
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Unidades de Atendimento de Urgência e Emergencial 

 Pronto Socorro Central – atendimento 24hs 

 Pronto Socorro Infantil – atendimento 24hs 

 UPA Parque São Luiz (Professor Dr. Mário Ruivo) – atendimento 24hs 

 Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência - SAMU - 192 - 

atendimento 24hs 

Unidades de Atenção Básica à Saúde – Saúde da Família 

 USF Cota 200 - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Cota 95 - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Ilha Caraguatá – atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Jardim Nova República (Bolsão 08) - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Mário Covas - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Morro do Índio - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Água Fria - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Pilões - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Vale Verde - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Vila Esperança (Caíque) - atendimento: 08h00 às 17h00 

 USF Vila dos Pescadores - atendimento: 08h00 às 17h00 

  

Unidades de Atenção Básica à Saúde - Unidades Básicas de Saúde - UBSs 

 UBS Vila São José - atendimento: 07h00 às 17h00 

 UBS 31 de Março - atendimento: 07h00 às 17h00 
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 UBS Vila Natal - atendimento: 07h00 às 17h00 

 UBS Área 5 - atendimento: 07h00 às 17h00 

 UBS CSU - atendimento: 07h00 às 17h00 

 UBS Vila Nova - atendimento: 07h00 às 17h00 

 UBS Jardim Casqueiro - atendimento: 08h00 às 17h00 

  

Unidades de Atendimento Especializado 

 Serviço Ambulatorial de Especialidades - SAE - (Policlínica) - 

atendimento 07h00 às 17h00 

 Serviço de Atenção Integral à Saúde do Idoso (SRI) – atendimento 

08h00 às 17h00 

 Serviço de Atenção Integral à Saúde da Mulher (SAISM) - atendimento 

08h00 às 17h00 

 Serviço de Especialidades Pediátricas (SEP) - atendimento 07h00 às 

16h00 

 Serviço de Especialidades Odontológicas (SEO) – atendimento 08h00 

às 17h00 

 Serviço de Atenção Psicossocial (SAPS)/Ambulatório – atendimento 

08h00 às 17h00 

 Serviço de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (SAPS-AD) – 

atendimento 08h00 às 17h00 

 Divisão de Saúde Mental - (DSM) - atendimento 08h00 às 17h00 
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Outros Serviços de Saúde do Município  

 Serviço de Atendimento a Doenças Transmissíveis (SADT) – 

atendimento 08h00 às 17h00 

 Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) - atendimento 08h00 às 

17h00 

 Serviço de Vigilância Epidemiológica (SVE) - atendimento 08h00 às 

17h00 

 Serviço de Referência em Saúde do Trabalhador (SEREST) - 

atendimento 08h00 às 17h00 

 Serviço de Imunização (antigo Centro de Imunização) – atendimento 

07h00 às 16h00 

 Serviço de Vigilância Sanitária (SVS) - atendimento: 08h00 às 17h00 

 Serviço de Controle de Zoonoses (SCZ) - atendimento: 08h00 às 17h00 

 Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) - atendimento: 08h00 às 

16h00. 

 

6. INTRODUÇÃO 

 

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

um processo civilizatório. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como sendo o estado 

de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde 

transcende à ausência de doenças e afecções. Por outras palavras, a saúde pode ser 



 

 

Pá
gi

na
96

 

definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível micro 

(celular) e macro (social) 

Já O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as ações e serviços 

de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público. 

 

 

 

Princípios Doutrinários 

 

Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e 

cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve 
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ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou 

outras características sociais ou pessoais. 

Eqüidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas 

as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas. Em outras palavras, eqüidade significa tratar desigualmente 

os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo 

a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, 

incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 

reabilitação. Juntamente, o principio de integralidade pressupõe a articulação da 

saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre 

as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos. 

Princípios Organizativos 

Estes princípios tratam, na realidade, de formas de concretizar o SUS na 

prática. 

Regionalização e Hierarquização: os serviços devem ser organizados em 

níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, 

planejados a partir de critérios epidemiológicos, e com definição e conhecimento da 

população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os 

serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a 

hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de 
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acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites 

dos recursos disponíveis numa dada região. 

Descentralização e Comando Único: descentralizar é redistribuir poder e 

responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, 

descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle 

e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve 

ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município 

condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. 

Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do 

mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões 

e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. 

Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. 

Para isto, devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam 

formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. 

O modelo do sistema de saúde brasileiro é centrado na hierarquização das 

ações e serviços de saúde por níveis de complexidade. Isto significa dizer que ele se 

estrutura em níveis de maior ou menor complexidade de ações e serviços de saúde, 

conforme dispõe, ainda, os arts. 8º e 7º, II, da Lei 8.080/90. 

O modelo de atenção à saúde, que se centra em níveis de complexidade dos 

serviços, deve ser estruturado pela atenção básica, principal porta de entrada no 

sistema, a qual deve ser a sua ordenadora. A hierarquização se compõe da atenção 

primária ou básica[2]; atenção secundária e terciária ou de média e alta complexidade 

(ou densidade tecnológica). 
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Este modelo piramidal, de base alargada, densa, em razão de a atenção 

primária ser a principal porta de entrada do sistema e responsável pela resolução da 

maioria da necessidade de saúde da população, deve ser estruturada 

qualitativamente, com fixação de metas e a atribuição de garantir o acesso do usuário 

ou o seu caminhar na rede de atenção à saúde. 

Nos quase trinta anos de existência formal do Sistema Único de Saúde, vários 

desafios tem-se colocado para a construção tecnológica e administrativa da rede 

assistencial proposta. 

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

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

momento. 

 

A missão do Instituto Alpha de medicina para Saúde é promover a saúde, o 

bem estar social e preservar o meio ambiente. É trabalhar pela vida. 
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7. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

O INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, é uma organização 

social sem finalidade lucrativa, que tem dentre seus objetivos o de disponibilizar-se 

junto aos poderes públicos municipais, estaduais, federais e aos particulares para o 

desenvolvimento de projetos de gerenciamento e administração de unidades de 

serviços voltados para o desenvolvimento Humano e tecnológico como o esporte, 

educação, cultura, meio ambiente, trabalho, qualificação e recolocação profissional, o 

desenvolvimento humano e sócio econômico, contribuindo para a implantação de 

recursos técnicos de gestão, economia e contenção nas despesas de recursos 

públicos nas áreas de: 

- Saúde; 

- Meio Ambiente; 

- Assistência social; 

- Educação, Esporte, Cultura e 

- Desenvolvimento humano e sócio-econômico.  

 

Fundada em 24 de agosto de 2011, tem como missão: 

 

”Servir com as atividades de sua finalidade, às Organizações, às Comunidades, 

e às Entidades Públicas ou Privadas, diretamente ou em alianças com outras 
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Instituições, sempre visando o desenvolvimento das Organizações, a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e o bem-estar da sociedade, sem objetivo de lucro, 

por tempo indeterminado.” 

 

7.1. Visão 

 

Ser reconhecido como multiplicadores de modelos gerenciais de processos 

hospitalares, ambulatórios, policlínicas, dispensários, e outros de natureza correlata; 

apoiar, assessorar e gerenciar, serviços de saúde, cultura, educação, meio ambiente, 

esporte e assistência social, tanto de natureza privada, como pública; promover a 

cooperação técnico-administrativa, em todos os aspectos consolidados na 

organização social de saúde.   

 

7.2. Valores 

 

 Responsabilidade Social 

 Capacitação  

 Comunicação  

 Ética 

 Humanização 

 Integração 

 Reabilitação 

 Equilíbrio 



 

 

Pá
gi

na
10

2 

 Percepção 

 Valorização 

 Transparência 

 

 O Instituto Alpha tem como premissa que todos nossos usuários são especiais, 

e que é nosso dever e missão proporcionar assistência humanizada, valorizando o 

indivíduo nas suas diferenças peculiaridades. 

Áreas de atuação na Saúde: Hospital, UPA, PSF, UBS, CAPS, Pronto 

Socorro/Atendimento, SAMU, entre outros. 

Todos os municípios que temos firmados Contratos de Gestão ou Termos de 

Colaboração são acompanhados pela nossa equipe em subsedes (escritórios 

administrativos locais) equipados com todo o suporte físico e tecnológico que 

comporta a execução dos projetos com êxito. 

A instituição prestação de serviços com instituições públicas e privadas na 

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

devidamente corroboradas pelos atestados de capacidade técnica. 

Através de suas parcerias o Instituto vem realizando diversos projetos visando 

garantir a plena cidadania, defendendo a saúde e a vida, preenchendo um espaço 

técnico de apoio e realização de ações em conjunto com as Secretarias de Saúde, 

trabalhando ombro a ombro na construção do sistema de saúde preciso e necessário 

ao cidadão.  

O processo saúde-doença não se resolve somente com boas intenções, 

resolvendo os problemas de doenças e garantindo a saúde. Hoje a complexidade 
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tecnológica inerente à saúde não mais permite que, de forma messiânica os 

dirigentes, técnicos e trabalhadores dos serviços se joguem na empreitada de garantir 

uma vida saudável aos munícipes; é preciso que utilizemos todos os recursos 

disponíveis, sejam financeiros, sejam humanos, sejam tecnológicos, para 

enfrentarmos estas tarefas. 

A Entidade se baseia num estudo prévio junto ao ente contratante a fim de que 

possa prestar o mais eficaz e eficiente serviço, de acordo com as normas técnicas, 

jurídicas e financeiras voltadas para as Organizações Sociais sem fins lucrativos. 

A experiência profissional dos nossos dirigentes e consultores na gestão de 

sistemas de saúde, fez com que o Instituto Alpha fosse criado com uma proposta que 

o diferencia e o torna efetivamente um parceiro na implementação de políticas e ações 

de saúde. 

 

7.3. Parcerias 

 

Resumidamente apresentamos abaixo alguns dos projetos executados e que 

ainda estão em andamento pela entidade. 

 

 Barurei / SP –2015 – Projeto de desenvolvimento de ações de 

cooperação técnica-operacional junto ao Instituto Hygia Saúde, prestando Serviços 

públicos de gestão de Saúde de forma eficiente e de qualidade no Hospital Municipal 

de Barueri, Dr. Francisco Moran, funcionando 24horas e contando com 301 leitos, 

Pronto Socorro, Pronto atendimento e Centro Cirúrgico. 
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 Equipe médica nas áreas: Clínica Geral, Emergência, Cirurgia Geral, 

Infectologia, Ginecologia, Ortopedia, Semi Intensiva, Pediatria com atendimentos 

escalonados e coberturas imediatas quando solicitadas pelo parceiro público; 

 Fornecimento e acompanhamento de ambulâncias para atender as 

necessidades de remoção hospitalar e de urgência e emergência; 

 Realização de exames laboratoriais para a demanda de Urgência e 

Hospitalar; 

 Realização de exames de imagem para atender a demanda hospitalar e 

de urgência; 

 Infra-estrutura tecnológica; 

 Treinamento da equipe médica e não médica para atendimento; 

 Gestão e acompanhamento pela equipe administrativa na unidade 

hospitar junto com o parceiro público. 

 

 

 São Roque / SP – 2015 - Projeto de desenvolvimento de serviços 

médicos na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque Hospital e 

Maternidade Sotero de Souza, funcionamento 24 horas no Pronto Socorro, 

Maternidade (Obstetrícia e Ginecologia). 

 Equipe médica nas áreas: Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ginecologia, 

Obstetrícia e Pediatria com atendimentos escalonados e coberturas imediatas quando 

solicitadas pelo parceiro público; 

 Procedimentos cirúrgicos e médicos relacionados ao objeto do contrato; 
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 Realização de exames laboratoriais para a demanda de Urgência e 

Hospitalar; 

 Treinamento da equipe médica e não médica para atendimento; 

 Gestão e acompanhamento pela equipe administrativa na unidade 

hospitar junto com o parceiro público. 

 

 Cubatão /SP – 2016 a 2018 – Projeto de Gestão de serviços médicos 

nas Unidades de Urgência e Emergência ( Pronto Socorro Central, Pronto Socorro 

Infantil e Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU) com funcionamento 

24 horas no Município de Cubatão/SP com atendimento médio diário de 350 

pacientes. 

 Equipe médica nas áreas: Clínica Geral, Emergência, Cirurgia Geral, 

Cirurgia Plástica, Ortopedia, Semi Intensiva, Pediatria com atendimentos escalonados 

e coberturas imediatas quando solicitadas pelo parceiro público; 

 Fornecimento e acompanhamento de ambulâncias para atender as 

necessidades da Urgência e Emergência do Município; 

 Fornecimento de alimentação adequada aos pacientes e 

acompanhantes das unidades do Pronto Socorro Central e Infantil; 

 Fornecimento de Oxigênio líquido para abastecer as unidades da 

Urgência e Emergência; 

 Fornecimento de exames laboratoriais para a demanda da Urgência nas 

Unidades; 
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 Fornecimento exames de imagem (Raio X) para atender a demanda das 

Unidades; 

 Manutenção do funcionamento do Banco de Sangue para atender a 

demanda do Município; 

 Infra-estrutura tecnológica; 

 Manutenção e suporte do sistema informatizado implantado pela 

Instituição que abrange todas as áreas da Unidade do Pronto Socorro, 

 Treinamento da equipe médica e não médica para atendimento; 

 Gestão e acompanhamento pela equipe administrativa “in loco” nas 

unidades junto com o parceiro público. 

 

 Franco da Rocha – Gestão de Residências Terapêuticas Tipo II, por 

intermédio de Termo de Colaboração, para recebimento de pacientes com transtornos 

mentais, a fim de integrá-los ao convívio social, mediante cuidados terapêuticos, com 

aplicação de oficinas, palestras e outras atividades pertinentes ao objeto contratual. 

 Equipe de enfermagem nas residências terapêuticas 

 Cuidadores para o devido tratamento e atendimento aos pacientes; 

 Elaboração e aplicação de oficinais para reintegrar o portador de 

transtorno mental à sociedade; 

 Responsável pela nutrição e alimentação dos pacientes; 

 Locomoção e remoção de pacientes para as residências terapêuticas 

e/ou para outros locais. 
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7.4. Atestados de Capacidade técnica 

 

Apresentamos abaixo os Atestados de capacidade técnica da nossa entidade. 

Segue no anexo I desta proposta os mesmos devidamente autenticados.  
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7.5. Qualificação do corpo gestor da Entidade 

 

Apresentamos a seguir a qualificação técnica de alguns membros da diretoria 

da Entidade, conforme currículos anexos: 

 

 Dirigente I – Diretor Presidente 

Formação: Administrador com ênfase em recursos humanos, com AMPLA 

EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA. 

 

 Dirigente II – Diretora Administrativa 

Formação: Administradora em logística, com EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA E NO TERCEIRO SETOR. 

 

 Dirigente III – Diretor Técnico 

Formação: medicina, com AMPLA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM 

SAÚDE PÚBLICA E TERCEIRO SETOR. 

 

 Dirigente IV – Diretora Financeira 

Formação: Direito, com AMPLA EXPERIÊNCIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, 

FINANCEIRA, SAÚDE PÚBLICA E NO TERCEIRO SETOR HÁ MAIS DE CINCO 

ANOS. 

 

 Dirigente V – Primeiro Secretário 
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Formação: Administrador (a) de Empresas, com EXPERIÊNCIA VOLTADA A 

ÁREA ADMINISTRATIVA, SAÚDE PÚBLICA E NO TERCEIRO SETOR. 

 

 Dirigente VI – Diretora Jurídica 

Formação: Direito, com AMPLA EXPERIÊNCIA VOLTADA PARA A ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA E TERCEIRO SETOR HÁ MAIS DE CINCO ANOS. 

 

 Dirigente VII – Diretor de Esportes 

Formação: Educador Físico, com EXPERIÊNCIA VOLTADA AO ESPORTE, À 

EDUCAÇÃO E TERCEIRO SETOR. 
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7.6. Currículos 

 

Afonso Barbosa da Silva 

 

Rua: Claudio Manoel da Costa nº235 Bairro: PQ Imperial 

Barueri -SP CEP. 06464-260 

Fone:(cel.) 94776-3799 (rec.) (11) 4191-7147 

E-mail: afonso.barbo@gmail.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações Pessoais 

Data Nasc: 15/03/1987 

Estado Civil: Casado 

Nacionalidade: Brasileira 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Ensino Médio “Concluído” 

 Administração de empresa “incompleto” 7º Semestre - UNINOVE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURSOS EXTRA CURRICULARES 
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 Curso de Informática – Windows XP, Pacote Office “SENAC” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experiência Profissional 

 

 Instituto Apha de Medicina para Saúde 

           Período: 01/02/2016 até o momento     Cargo: Presidente 

 

 Prefeitura Municipal de Barueri 

Período: 07/01/2013 a 29/12/2016 – Cargo: Diretor Administrativo  

 Local: Secretaria de Saúde  

 

 Prefeitura Municipal de Barueri 

           Período: 03/01/2009 a 06/01/2013 - Cargo: Aux. Administrativo 

           Local: Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência 
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Ana Carolina Rizzo 

 

29 anos - Brasileira – Casada 

 

Rua Duque de Caxias, n.º 92 – Apto 26  

Campo Grande – Santos / SP        

E-mail: ac_rizzo@hotmail.com   Cel: (13) 99767-5322 

 

Tenho como objetivo, desempenhar os trabalhos pertinentes a minha função, onde 

irei exercer com empenho as responsabilidades a mim conferidas.  

 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

 

Ensino Superior 

Bacharel em Direito – Concluído 2011 

Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES 

 

 Ensino Médio / Técnico 

Médio Técnico em Secretariado / Administração 
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Escola Técnica e Faculdade Fortec

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 

Inglês – Intermediário 

 

Planejamento Financeiro no Plano de Negócios  

Universidade Monte Serrat 

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Liderança 

SENAC  

 

Gestão de Negócios 

SENAC – Módulos I, II e IV. 

  

Informática – Pacote Office e Internet - Avançado 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE             Agosto/2015 à Atual 

 

Cargo: Diretora Financeiro 

 

Atividades desenvolvidas:  
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• Gerenciamento e coordenação de projetos; 

• Controle financeiro; 

• Implantação e desenvolvimento de projetos; 

• Transmissão de arquivos para Banco e relacionamento direto com gerentes; 

• Elaboração de ofícios, pareceres e respostas ao MP; 

• Participação ativa em reuniões; 

• Cargo de confiança e liderança. 

 

INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA          Nov/2014 à Jul/2015 

 

Cargo: Gerente Geral 

 

Atividades desenvolvidas:  

Gerenciamento e coordenação de projetos; 

• Coordenação de equipe externa; 

• Implantação e desenvolvimento de projetos; 

• Elaboração de Prestação de Contas mensal; 

• Transmissão de arquivos para Banco e relacionamento direto com gerentes; 

• Elaboração de ofícios, pareceres e respostas ao MP; 

• Elaboração e coordenação de contratos; 

• Participação ativa em reuniões e videoconferência; 

• Assistência à presidência e diretoria da empresa; 
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• Cargo de confiança e liderança. 

 

 

Instituto de Saúde e Meio Ambiente                 Maio/2011 à Dezembro/2014 

 

Cargo: Gerente Administrativa e Financeira 

 

Atividades desenvolvidas:  

 

• Assistência à presidência e diretoria da empresa; 

• Organização e conferência de documentos; 

• Controle contas a pagar e receber; 

• Elaboração de Prestação de Contas mensal; 

• Lançamentos contábeis; 

• Transmissão de arquivos para Banco e relacionamento direto com gerentes; 

• Elaboração de ofícios, pareceres e respostas ao MP; 

• Elaboração e coordenação de contratos; 

• Compras e cotações de grande porte; 

• Acompanhamento de cobrança; 

• Tributos Fiscais Retidos; 

• Controle de patrimônio; 

• Apresentação de relatórios e planilhas de controle; 
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• Participação ativa em reuniões e videoconferência; 

• Gerenciamento e coordenação de projetos dentro do Estado de SP; 

• Coordenação de equipe externa; 

• Cargo de confiança e liderança. 

 

 

Ruben – Eliana Advogados Associados           Maio/2007 à Abril/2011 

 

Cargo: Assistente Financeira e Estagiária de Direito Marítimo 

 

Atividades desenvolvidas:  

 

• Cobrança administrativa; 

• Cobrança judicial marítima e área; 

• Emissão de nota de débito e crédito; 

• Relatórios e planilhas internas de controle; 

• Serviços administrativos em geral; 

• Controle de caixa; 

• Conferência de documentos;  

• Correção e análise de Bl´s, invoices, tally, minutas; 

• Elaboração de Petições; 

• Elaboração de Inicial; 
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• Andamento em Processos; 

• Participação em reuniões; 

• Atendimento a clientes; 

 

JLMendonça Contabilidade e Assessoria Empresarial           Jan/2006 à 

Abr/2007 

 

Cargo: Assistente Contábil e Recursos Humanos 

 

Atividades desenvolvidas:  

• Elaboração de férias e rescisões;  

•Conferência de documentos 

•Fechamento de folha de pagamento de funcionários;  

• Cadastro de funcionário e atualização de carteira profissional;  

•Arquivo em geral; 

• Controle e lançamento de notas fiscais. 

 

Centro de Federação e Educação Tecnológica de Cubatão    Jun/2005 à Dez/2005 

 

Cargo: Estagiária em Secretariado 
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  Atividades desenvolvidas:  

• Serviços administrativos de rotina; 

• Organização de arquivos e pastas; 

• Atendimento telefônico; 

• Elaboração de histórico escolar, declarações, memorandos. 

• Atendimento ao público; 

• Digitação. 
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A L E X  T A D E U  A L V E S  R O S A   

C R E F  –  2 2 9 6 8 - G / S S P  

 

FORMAÇÃO 

Centro Universitário Monte Serrat -  UNIMONTE Santos, SP 

Bacharelado em Educação Física 

OBJETIVO 

 

Oferecer uma melhor qualidade de vida para a população através da prática esportiva 

e atividades recreativas, proporcionando momentos de alegria e satisfação para 

crianças e adultos 

EXPERIÊNCIA 

 

Escola de Futebol – São Paulo futebol Center / Santos – SP  

Professor 

 

Escola Oficial do São Paulo Futebol Clube 

Assistência ao Menor Enfermo Mental – AMEM / Santos – SP 

Professor Ed. Física / Instrutor de Atividades Esportivas 

 

Hotel Colina Verde – Águas de São Pedro / Santos - SP 

Instrutor de Atividades 
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Academia Multisports / Santos - SP 

Professor de Iniciação Esportiva 

 

Escola de Futebol Manoel Maria / Santos - SP 

Auxiliar Técnico/ Preparador Física 

 

Academia Biorritmo / Santos - SP 

Instrutor de Musculação/ Personal Trainer 

 

SESC – Serviço Social do Comércio / Santos - SP 

Manutenção de Esporte 

 

Iate Clube Guarujá / Santos - SP 

Instrutor de Futsal 

 

Projeto Corpo Legal/ Projeto de Férias - SESC Santos - SP 

Auxiliar de Monitoria de eventos esportivos e recreativos 

 

Projeto Uma Nova Luz / Santos - SP 

Instrutor de Esportivo 

 

Projeto Ação Pompeba / Santos - SP 
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Instrutor de Esporte 

Programa Escola da Família / Santos - SP 

Educador Profissional – Responsável pelas atividades esportivas, culturais e de 

qualificação para o trabalho 

 

Projeto Capoeira Especial / Santos - SP 

Para portadores de necessidades Especiais 

 

SEMES – Secretaria Municipal de Esportes/ Projeto BNH Santos - SP 

Atividades Esportivas – Futsal, Basquete, Capoeira 

 

UACEP-União de Amparo a Comunidades de escola Publicas(Projeto Minha 

Comunidade) 

Professor – projeto social e esportivo, que atende cerca de 1100 alunos da 

comunidade em atividades esportiva, cultural e de qualificação profissional 

 

Projeto Social Cipó Artes, Artes Marciais / Santos – SP 

Coordenador das atividades esportivas e culturais da entidade - atuando 

diretamente na execução das ações proposta pela entidade. 

Secretária da Educação (Seduc) /  Santos –SP 

Equipe de formação Esportiva do Programa Escola Total. 

Barbara Braw de Jesus Marques 

OAB/SP n º 401.570 
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Brasileira, solteira, advogada - Nascida em 09/06/1988. 

Av. Presidente Castelo Branco, 4424, Apt.° 1001, Aviação, Praia Grande - SP. 

Tel: (13) 3481-5656 /013 99727-0027 / email: barbara_bjm@hotmail.com 

 

Escolaridade: 

● Ensino Superior completo em Direito na Universidade Metropolitana de Santos –

UNIMES. Concluído em 2011. 

●Pós Graduação à Distância em Administração Pública pela UniCesumar. Não 

concluído. 

● Cursando Pós Graduação à Distância em Direito Médico e Hospitalar na Unyleya. 

Cursando. 

 

Experiência profissional: 

Martins Santos Imóveis. Cargo: secretária. 

Academia SuperAção. Cargo: recepcionista.  

Escritório Experimental UNIMES, área: Família Legal, cargo: estagiária. 

Escritório Cury e Moure Simão (Av. Ana Costa, 100, conj. 53/59). Cargo: estagiária 

- Período: Julho/2010 á Jan/2010. 

Instituto de Saúde e Meio Ambiente – Cargo: Secretária. Período: Fev/2012 a 

Fev/2015 
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Instituto de Saúde e Meio Ambiente – Cargo: Auxiliar Jurídica. Período: Mar/2015 a 

Ago/2017 

Instituto Alpha de Medicina Para Saúde – CNPJ: 14.512.229/0001-10 – Cargo: 

Departamento Jurídico. 

Cursos extracurriculares: 

Inglês – Wizard Idiomas (nível intermediário). 

Frâncês – Particular (nível básico) 

Informática (Windows, Word, Excel) 
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Maria Dalvanir Nunes 

 

Rua Dr. Lobo Viana, nº 16, apto. 06, Boqueirão / Santos – SP .  

CEP: 11045-120   

Tel.:(13) 98814 -7829  /  E-mail: dalva22@hotmail.com      

 

FORMAÇÃO: 

Ensino Superior completo  

Logística – Unimonte (Término julho/2014) 

Administração - Unimes – (incompleto) 

 

CONHECIMENTOS 

Informática (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet). 

Recursos Humanos (Teórico-básico / curso FGV Online) 

Inglês Nível básico 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Instituto Alpha de Medicina para Saúde – 2016 a 2018 

Diretora Administrativa 

 Acompanhamento de Compras, elaboração de planilhas e Relatórios Assistenciais, 

acompanhamento in loco das rotinas voltadas ao projeto do Pronto Socorro Central, 

Infantil e Samu de Cubatão (cadastro de médicos no sistema de atendimento, 
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acompanhamento e gerenciamento de escala de profissionais, acompanhamento de 

fluxo como tempo de espera, demanda nos atendimentos, Coordenação de equipe de 

colaboradores do Projeto sob responsabilidade do Instituto); Visitas técnicas a 

Unidades de saúde, Relatórios, Demais rotinas administrativas do terceiro Setor. 

 

 Instituto Brasil de Gestão Pública – 2015 a 2016 

Assistente Administrativa 

Compras, arquivo de documentos, elaboração de planilhas, Relatórios Assistenciais, 

Demais rotinas administrativas do terceiro setor. 

 

GALERIA DO VINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 03/2014 até 01/2015 

Auxiliar Administrativa 

Elaboração de Notas Fiscais e Boletos; Controle de Contas a pagar e a receber, 

Cadastro de clientes, controle de Estoque. Demais rotinas administrativas. 

 

PROTEGE S/A - 22/01/2008 até 12/05/2010 

Auxiliar de processamento (Serviços diversos do Banco Bradesco) 

FUNÇÕES DESENVOLVIDAS: Processamento de documentos (pagamento de MPJ, 

depósitos, validação de cheques, estornos e realimentação, etc.), 

Rotinas administrativas (Alimentação de planilhas elaboradas a partir de relatórios 

com movimento diário para envio ao regional do Banco Bradesco e ao faturamento da 

Empresa; Lançamento de escalas em planilha e ponto eletrônico; Controle de estoque 

e pedido de materiais para o setor; Demais rotinas administrativas). 
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Octavio Tadeu Soares Koch 

 

Estado Civil: Casado 

Data de Nascimento: 10/06/1956 

Endereço: Av. Portugal 277/121 -  Brooklin Paulista / Cidade: São Paulo   

CEP: 04559-000  

Telefone Residencial: 11 55339843 

Telefone Comercial: 11 31711620 

Telefone Celular: 11 983262698 

E-mail: otkoch@globo.com 

 

IDIOMAS: Inglês Básico, Espanhol 

 

Apresentação 

  

Octávio Koch – Médico Intensivista e Socorrista, Especialista em Saúde Pública e 

Administração Hospitalar e Sistema de Saúde na SÃO CAMILO/PROASA, FGV. 

Gestor Hospitalar, Consultor e Trabalho em diversas Empresas e Operadoras de 

Saúde e Hospitais. Golden Crooss, Fundação IGASE, PROASA Auto-Gestão do 

sistema ADVENTISTA de saúde. Assessor Técnico do Prof. Dr. Ricardo Veronesi-

Titular de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP/SP e EX-

Secretário de Saúde do Município de São Paulo/Governo Jânio Quadros.Vice-

Presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (Fundador), Presidente da 
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Sociedade Pernambucana de Infectologia(Fundador),membro da Sociedade brasileira 

de Infectologia.Prof.de Pós Graduação na Área de Saúde da  Universidade Santo 

Amaro  e da Faculdade Brasileira de Recursos Humanos- Instituto Hoyler/SP 

 

GRADUAÇÃO 

 

Instituição: Faculdade de Medicina da UFES 

Curso: Medicina 

Período: De 07/1975 á 12/1981 

Certificado de Conclusão: Janeiro de 1982 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

 

Instituição: Hospital Belo Horizonte/Fac.de Ciências Médicas de Belo Horizonte-MG. 

Curso: Residência Médica em Clínica Cirúrgica (MEC) 

Período: De 01/1982 á 12/1984 

 

Instituição: Hospital das Clínicas de São Paulo –Segunda Clínica Cirúrgica 

Curso: Estágio em Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo 

Período: De 27/05/1986 á 27/05/1987 

 

Instituição: Hospital das Clínicas de São Paulo –Clínica de Moléstias Infecciosas-

Prof.Veronesi 
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Curso: Estágio em Clínica de Moléstias Infecciosas 

Período: De 01/06/1987 á 27/06/1988 

 

Instituição: Hospital Municipal do Campo Limpo/Prefeitura Municipal de São Paulo 

Curso: Médico Estagiário na UTI Adulto do Hospital Municipal Campo Limpo 

Período: De abril/1994 á abril/1996 

Coordenação: Dr.Marcelo Moock 

 

Instituição: Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo 

Curso: Especialização em Administração Hospitalar 

Período: De maio/1982 á Dezembro/1982 

 

Instituição: Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP - SP 

Curso: Especialização em Saúde Pública 

Período: De 17/11/1999 á 19/12/2000 

 

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo- USP 

Depto. de Medicina Legal, Medicina Social e do Trabalho e Deontologia Médica 

Curso: Especialização de Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional 

Período: De agosto/1997 á abril/1998 

 

Instituição: Faculdade GETÚLIO VARGAS de São Paulo (FGV) 

Curso: Especialização em Auditoria Médica em Serviços Privados de Saúde 
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Período: De agosto/2001 á outubro/2001 

 

Instituição: Prefeitura Municipal de São Paulo-Secretaria da Saúde –Depto.Recursos 

Humanos 

Curso: Especialização em Auditoria Médica no Serviço de Saúde do SUS 

Período: De agosto/2002 á novembro/2002 

 

Instituição: Prefeitura Municipal de São Paulo-Secretaria da Saúde – Depto.Recursos 

Humanos 

Curso: ATLS- Período: novembro/2002 

 

Instituição: Escola Paulista de Medicina-UNIFESP/SP 

Curso: ACLS- Período: Junho/2004 

 

Títulos 

 

Especialista em Cirurgia-MEC/AMB.1984. 

Especialista em Administração em Sistema de Saúde.SBAM/AMB.1997. 

Especialista em Medicina do Trabalho-USP/CRM-SP/Ministério do 

Trabalho.1999/2000. 

Especialista em Saúde Pública.Universidade de Ribeirão Preto/SP.2000/2001 . 

 

Sociedades Médicas 
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Vice-Presidente Sociedade Mineira de Infectologia (fundador) 

Presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia (fundador)  

Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 

Hospital Municipal Campo Limpo 

Período: 03/1993 A 02/1996 

Última posição na empresa: Médico Socorrista e Diretor Clínico 

Atribuições e realizações: Médico Plantonista de Pronto Socorro 

 

Hospital Municipal Campo Limpo 

Período: 03/1998 

Última posição na empresa: Médico Plantonista UTI 

Atribuições e realizações: Médico Plantonista UTI 

 

Hospital Evaldo Foz 

Período: 10/2006 – 12/2008 

Última posição na empresa: Coordenador UTI e Médico Clinico 

Atribuições e realizações: Coordenador Administrativo e Médico Plantonista 
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Hospital Santa Marina e Plano de Saúde Santa Marina 

Período: 11/2008 a 03/2011 

Última posição na empresa: Coordenador UTI e Diretor Interno Hospitalar e Diretor 

Técnico Plano Saúde Santa Marina 

Atribuições e realizações: Coordenador Administrativo e Médico Plantonista 

 

Hospital Santa Mônica-Hospital Geriátrico 

Período: 03/2010 a 02/2011 

Última posição na empresa: Médico Clínico Coordenador 

Atribuições e realizações: Coordenador Clinico das Enfermarias SUS e 

Articulares / Convênios. Médico Clínico Diarista 

 

Atividades Atuais: 

 

Hospital Personal Geriátrico da Mooca 

Médico Diretor Clínico –Geriatra Diarista 

Data entrada: jan. /2011 

Obs. Atividade diária 4hs pela manhã 

 

Hospital São Camilo de Carapicuíba 

Médico Plantonista da UTI 

Data entrada: out/2010, até Data saída:31/01/2012 

Obs. Atividade como plantonista Dom 24hs-15/15dias 
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Hospital SPDM de Barueri 

Médico Plantonista da UTI 

Data entrada: set/2011 

Obs. Atividade como plantonista Sexta 12hs- semanal 

 

 

Diferenciais de Experiência  profissional 

Médico Clínico, Médico Intensivista - Especialista em Saúde Pública, Administração 

de Sistema de Saúde PROASA/FGV. 

Médico Clínico Gestor- Experiência em pacientes de alta complexidade, Hospital de 

Suporte Clínico e Retarguarda, Home Care 

 

Cursos de Atualização: 

 

SAVIC – Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca, junho 2008, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, Brasília-DF, II Congresso Brasileiro de Atenção às 

Urgências; 

 

AVC – Acidente Vascular Cerebral, junho 2008, Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, Brasília-DF, II Congresso Brasileiro de Atenção às Urgências; 
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ACLS – Advance Cardiologic Life Suport, outubro 2008, São Paulo-SP, SBC 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia); 

 

TENUTI – Terapia Nutricional em UTI, 3 e 4 de outubro 2008, São Paulo-SP, 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB; 

 

CITIN – Imersão em Terapia Intensiva Neurológica, 6 e 7 de fevereiro 2009, São 

Paulo-SP, Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB; 

 

Curso de Via Aérea Difícil (VAD), 24 de abril 2010, 8 horas, Centro de Simulação 

Realística do Hospital Albert Einstein, São Paulo-SP, promovido pelo Treinamento em 

Saúde – CESAS do Instituto Israelita de Ensino 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Instituição: Golden Croos Assistência Internacional de Saúde 

Cargo: Chefe de Auditoria Médica, Chefe de Contas Médicas e Gerente Técnico 

Período: De 27/04/1989 á agosto/1992 

 

Instituição: IGASE- Rede Própria de Hospitais e Centros Clínicos da Golden Crooss-

Hospital Paulistano de São Paulo 

Cargo: Gerente Clínico, Diretor Clínico e Responsável Técnico Médico da Rede 

IGASE (Rede de Hospitais e Centro Médicos Próprios) SP  
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Período: De setembro de 1992 a 15/06/1997 

 

Instituição: APS Administração de Serviços de Saúde-Prestador Serviços de Auditoria 

Médica para BRADESCO e LINCX 

Cargo: Coordenador Médico de auditoria interno e Analista de Contas Hospitalares no 

Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo (Experiência com prontuário eletrônico 

e digitalização de documentação na área de hospital e plano de saúde). 

Período: De 01/03/2002 a 01/02/2006 

 

Instituição: Hospital Adventista de São Paulo 

Cargo: Médico Auditor dos Planos de Saúde Garantia de Saúde, Proasa. Responsável 

Técnico e Diretor Clínico e Técnico do Hospital 

Período: De 01/03/2006 a 01/07/2007 

 

Instituição: Hospital Evaldo Foz de São Paulo 

Cargo: Médico Coordenador de Auditoria e Faturamento. 

Período: De 01/03/2007 a 01/04/2009  

 

Instituição: Plano de Saúde Santa Marina e Diretor Interno do Hosp. Santa Marina 

Cargo: No Plano de saúde--Diretor Técnico, Coordenador da Central de Regulação e 

Auditor do Plano de Saúde Santa Marina. No Hospital---Coordenador UTI, Chefe 

Equipe Pronto Socorro, Clínico Diarista. 

Período: De 01/03/2007 a 01/06/2011. 
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Experiências em atividade de gestão:  

Coordenação do processo de (contas Médicas e Credenciamento junto ao 

faturamento Hospitalar e de Clínicas, Laboratórios e com negociação de preços de 

serviços); Vivência em controle de indicadores em ambiente hospitalar (Hospital e 

Prontos Atendimentos), laboratório e farmácia; Conhecimento de custos hospitalares; 

Vivência/conhecimento em prontuário físico e documentação médica e administrativa 

com  utilização de sistemas integrados na gestão médica e administrativa do controle 

de custo; Atualização das mudanças da legislação de saúde, programas de controle 

de qualidade em serviços de saúde com operadora de plano de saúde. 

 

 

Títulos 

Especialista em Cirurgia-MEC/AMB.1984 

Especialista em Administração Hospitalar-S.Camilo-1984 

Especialista em Administração em Sistema de Saúde. SBAM/AMB.1997 

Especialista em Medicina do Trabalho-USP / CRM-SP/Ministério do 

trabalho.1999/2000 

Especialista em Saúde Pública. Universidade de Ribeirão Preto/SP.2000. 
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José Eduardo Barboza Elias 

Rua Dr. Egídio Martins, 160, apt. 136, Ponta da Praia, Santos/SP.  

Cep: 11030-160.                

Tel.:(13) 3261-37 / 974062114 / e-mail: barbozaelias@hotmail.com      

Ensino Superior (incompleto) em Administração - Universidade Santa Cecilia – 2001 

a 2003 

Conhecimentos 

 

Informática (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet). 

Inglês Nível básico 

CPA 10 –  Ambima  

Certificado – Palestra sobre vigilância Sanitária 

Certificado – Palestra sobre administração Pública 

Certificado – Palestra financiamento do sistema único de saúde  

Certificado-  Palestra sobre gestão de pessoas 

 

 

Experiência  Profissional 

 

UACEP- União de Amparo a comunidade – 2017 a atual. 

Diretor Financeiro 
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Responsável pelos pagamentos a fornecedores, pagamentos de salários dos 

funcionários, pagamento de impostos e administrar o recurso financeiro bancário do 

instituto.  

Instituto Alpha de Medicina para Saúde – 2017 a atual. 

Diretor secretário  

Responsável em contratação de profissionais da área Médica, nas áreas clínicas, 

emergêncista, semi-intensevista, Pediatrias e ortopedistas,  elaboração de planilhas 

de escalas de plantões médicas e acompanhamento in loco das rotinas voltadas ao 

projeto do Pronto Socorro Central, Infantil e Samu de Cubatão (cadastro de médicos 

no sistema de atendimento, acompanhamento e gerenciamento de escala de 

profissionais, acompanhamento de fluxo como tempo de espera, demanda nos 

atendimentos, Coordenação de equipe de colaboradores do Projeto sob 

responsabilidade do Instituto); Visitas técnicas a Unidades de saúde, Relatórios, 

Demais rotinas administrativas do terceiro Setor. 

Instituto Brasil de Gestão Pública – 2016 

Gerente de Recursos Humanos 

Recrutamento de pessoas e entrevistas para cargos disponível na empresa, 

recebimento de documentos pessoais para registros em carteiras de trabalho, 

acompanhamento na jornada de trabalho e de Demais rotinas administrativas do 

terceiro setor.  

Banco Santander – 2010 a 2015 

Gerente de Pessoa Física 



 

 

Pá
gi

na
14

5 

Atendimento ao público, captação de abertura de conta corrente, captação de 

Compensação de cheques por saldo, empréstimos consignados, crédito pessoal, 

aplicação financeira.   

Banco Real S/A – 2001 a 2010 

Gerente de Pessoa Física 

Atendimento ao público, captação de abertura de conta corrente, captação de 

Compensação de cheques por saldo, empréstimos consignados, crédito pessoal e 

aplicação financeira. 

Subgerente  

Atendimento ao público, conciliação de saldo bancário diário dos clientes, apoio ao 

gerente de pessoas física e de gerente de pessoa jurídica (empresas) em contratos 

de empréstimos financeiros, compensação de cheques por saldo, cobrança e 

renegociação de dívidas bancárias e vendas de produtos bancários. 

Tesoureiro 

Responsável pela tesouraria da agência, cronograma financeiro diário e mensal, 

cronograma e solicitação para abastecimento de papel moeda na tesouraria, 

abastecimento e recolhimento de papel moeda em caixas eletrônicos, responsável 

pelos escriturários caixas, conferencia dos fechamentos de numerários dos 

escriturários caixas, fechamento e malote com papel moeda para tesouraria central, 

conferencia pela compensação de cheques diários (conferencia de assinaturas de 

cheques) e venda de produtos bancários. 

Escriturário Caixa  
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Atendimento ao público, Recebimentos de boletos bancários, recebimentos de 

depósitos bancários, processamentos de malotes de empresas, arquivos e vendas de 

produtos. 

Estagiário  

Atendimento ao público, vendas de produtos bancários e arquivos. (7 meses). 

Papelaria e Copiadora – 1999 a 2001 

Sócio proprietário 

HAMA- Administração de Bens – 1994 a 1999 

Office-boy  

Atendimento ao público, Pagamentos de boletos bancários, emissão de boletos 

bancários, vistoria de imóveis para venda e locação, visitas com clientes aos imóveis 

à venda ou para locação e arquivos. 

LEJ - Administração de Bens – 1991 a 1993  

Auxiliar de Escritório 

Atendimento ao público, fechamento mensal de despesas dos condomínios, 

confecção de demonstrativos de balanço financeiro, emissão de boletos bancários, 

arquivos de documentos em gerais e pagamentos de boletos bancários. 
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8. OBJETIVO GERAL 

 

É objeto deste Edital e seus Anexos a contratação de entidade de direito 

privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área de saúde, 

no âmbito do município de Cubatão PARA prestação de Serviços do PRONTO 

SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR FERREIRA ROEBBELEN”, DO PRONTO 

SOCORRO INFANTIL “ENF.º JOAQUIM NOGUEIRA” E DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -  SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, 

tendo como objeto a gestão, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde 

nestes equipamentos, de acordo com as especificações, o quantitativo, a 

regulamentação do gerenciamento e a execução de atividades e serviços de saúde e 

as demais obrigações. 

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e conforme o Termo de Referência des 

Edital. 

b) Gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares utilizados 

nas unidades de saúde; 
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c) Gestão, guarda, conservação e manutenção do prédio e terreno e dos bens 

inventariados pelo Município, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-

hospitalares; 

 

d) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

gestão, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde nos serviços de 

saúde, de acordo com as especificações, o quantitativo, a regulamentação do 

gerenciamento e a execução de atividades e serviços de saúde; 

 

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

acessórios necessários ao funcionamento das unidades de saúde, conforme 

estabelecido no Termo de Referência e nos respectivos Anexos. 

 

 

10. APRESENTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMRGÊNCIA (RUE) DO 

SUS 

Para organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos 

usuários na área de urgência e emergência de forma resolutiva, é necessário 

considerar o perfil epidemiológico e demográfico brasileiro, no qual se evidencia, 

segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde(SVS/MS), uma alta morbimortalidade relacionada às violências e aos 

acidentes de trânsito entre jovens até os 40 anos e, acima desta faixa, uma alta 

morbimortalidade relacionada às doenças do aparelho circulatório, como o infarto 
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agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC). Soma-se a isso o 

acentuado e rápido envelhecimento da população, com aumento significativo da 

expectativa de vida nas últimas décadas. 

 De acordo com o Censo de 2010, 10% da população brasileira contava com 

mais de 60 anos, o que significa mais de 20 milhões de pessoas (IBGE, 2010). 

 Além do fator longevidade no País, deve ser considerada a acentuada queda 

da natalidade, para que novas estratégias em saúde sejam pensadas. O último Censo, 

realizado em 2010, apresentou, em relação ao censo anterior, um aumento de 12,3% 

da população brasileira, o que revela uma objetiva diminuição do ritmo do crescimento 

populacional, se assemelhando a padrões europeus. 

 Além da mortalidade precoce e das sequelas decorrentes dos acidentes de 

trânsito, de outras violências e das doenças cardiovasculares (DCV), deve-se 

considerar os sofrimentos enfrentados pelas pessoas acometidas por essas 

condições clínicas e suas famílias. Soma-se a isso o alto custo socioeconômico. 

Desse modo, a organização da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) 

no Sistema Único de Saúde (SUS), mais do que uma prioridade, é uma necessidade 

premente, de modo a intervir de forma organizada e efetiva sobre tais doenças e 

agravos. 

 Na tabela a seguir, são apresentadas as principais cargas de morbimortalidade 

no País por faixa etária:  

 

Principais cargas de morbimortalidade no País (por faixa etária) 
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 Entre as principais causas de óbito e internações em nossa população estão 

as doenças do aparelho circulatório (DAC), os acidentes e as diversas formas de 

violência, além das neoplasias (SVS, 2010). Entretanto, já se observam tendências 

recentes de redução da mortalidade por algumas causas específicas de doenças 

cardiovasculares, o que é suficiente para a redução das taxas nesse grupo. Ademais, 

no grupo das doenças infecciosas, além da redução na mortalidade, observa-se 

também diminuição significativa na morbidade por um conjunto importante de doenças 

(CARMO; BARRETO; SILVA JÚNIOR, 2002).  

 Entre as causas de morte e hospitalização por doenças cardiovasculares 

(DCV) destacam-se as síndromes coronarianas agudas (SCA), incluindo o infarto 

agudo do miocárdio (IAM) e a angina instável (AI).  

 Com os avanços no tratamento das SCA, a mortalidade por IAM nos estudos 

observacionais caiu de 30% na década de 1950 para menos de 5% nos registros mais 

recentes em países desenvolvidos e até mesmo na rede privada em nosso País. O 

tratamento moderno do IAM depende do uso de terapias de reperfusão, do rápido 
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acesso aos serviços de saúde e do uso de medicações específicas com benefício 

comprovado.  

Embora a maioria das abordagens indicadas no tratamento do IAM esteja 

disponível no SUS, a mortalidade hospitalar pelo IAM continua elevada, cerca de 15% 

(DATASUS, 2009), o que exige uma ação integrada do Ministério da Saúde, das 

sociedades científicas, dos gestores estaduais e municipais, dos profissionais de 

saúde e prestadores de serviços hospitalares (BRASIL, 2011). 

 

 

 De acordo com o gráfico a seguir, o número de acidentes terrestres 

provocados por motocicletas tem aumentado consideravelmente de 2000 a 2007, 

bem como de ocupantes de automóveis, tornando-se um problema de saúde 

pública que extrapola os limites de atuação do próprio setor Saúde, pela 
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necessidade de articulação e desenvolvimento de políticas intersetoriais de 

promoção e prevenção da saúde, especialmente neste contexto de doenças e 

agravos por causas externas. 

 

Taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre segundo a condição 

da vítima – Brasil,  de 1990 a 2007 

 

 

 Tendo-se em vista esta tripla carga de doenças (causas externas, doenças 

crônicas não transmissíveis, com destaque para as doenças cardiovasculares e, 

ainda, uma carga de doenças infecciosas), é importante a implementação da Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências (RUE), de forma a articular e integrar todos os 

equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e 

integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, 

de forma ágil e oportuna, em todo o território nacional, respeitando-se os critérios 

epidemiológicos e de densidade populacional. 



 

 

Pá
gi

na
15

3 

 As principais diretrizes que norteiam a implementação da RUE são: 

 

 Universalidade, equidade e integralidade da atenção a todas as situações de 

urgência e emergência, incluindo as clínicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 

pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos, violências e 

acidentes);  

 

 Ampliação do acesso, com acolhimento, aos casos agudos e em todos os 

pontos de atenção;  

 

 Formação de relações horizontais, articulação e integração entre os pontos 

de atenção, tendo a atenção básica como centro de comunicação;   

 

 Classificação de risco;  

 

 Regionalização da saúde e atuação territorial;  

 

 Regulação do acesso aos serviços de saúde;  

 

 Humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado no 

usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;  

 Organização do processo de trabalho por intermédio de equipes 

multidisciplinares;  
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 Práticas clínicas cuidadoras e baseadas na gestão de linhas de cuidado e 

estratégias prioritárias;  

 

 Centralidade nas necessidades de saúde da população;   

 

 Qualificação da atenção e da gestão por meio do desenvolvimento de ações 

coordenadas e contínuas que busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado 

em saúde;  

 

 

 Institucionalização da prática de monitoramento e avaliação, por intermédio 

de indicadores de processo, desempenho e resultado que permitam avaliar e qualificar 

a atenção prestada;  

 

 Articulação interfederativa; 

 

 Participação e controle social;  

 

 Fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento 

às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de 

situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas 

vítimas; e 
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 Qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde para 

gestores e trabalhadores. 

 

 A RUE, como rede complexa e que atende a diferentes condições (clínicas, 

cirúrgicas, traumatológicas, em saúde mental etc.), é composta por diferentes pontos 

de atenção, de forma a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às 

situações de urgência. Desse modo, é necessário que seus componentes atuem de 

forma integrada, articulada e sinérgica. Além disso, de forma transversal a todos os 

componentes, devem estar presentes o acolhimento, a qualificação profissional, a 

informação e a regulação de acesso. 

 Assim, com o objetivo principal de reordenar a atenção à saúde em situações 

de urgência e emergência de forma coordenada pela atenção básica, é necessário 

muito mais do que a ampliação da rede de serviço: é necessário, de forma qualificada 

e resolutiva, o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos, de diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.  
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 As seguintes estratégias são destacadas como prioritárias na RUE: 

 

 Qualificação das portas hospitalares de urgência e emergência e da 

emergência, estratégicas para a RUE; 

 

 Qualificação da atenção ao paciente crítico ou grave por meio da qualificação 

das unidades de terapia intensiva;  

 

 Organização e ampliação dos leitos de retaguarda clínicos;  

 Criação das unidades de internação em cuidados prolongados (UCP) e de 

hospitais especializados em cuidados prolongados (HCP); 
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 Qualificação da atenção por meio da organização das linhas de cuidados 

cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica;  

 

 Definição da atenção domiciliar organizada por intermédio das Equipes 

Multidisciplinares de Atenção Domiciliar (EMAD) e das Equipes Multidisciplinares de 

Apoio (EMAP); e  

 

 Articulação entre os seus componentes. 

 

 É fundamental a participação de atores de outros segmentos sociais 

para a proposição de políticas públicas intersetoriais efetivas e eficientes, envolvendo 

conselhos de saúde, gestores, trabalhadores, prestadores, usuários, conselhos de 

classe, instituições de ensino, setores da Educação, Segurança Social, Transportes e 

outros. 

 

Acerca desse tema existe uma portaria do Ministério da Saúde, que Reformula 

a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atençãoàs Urgências 

no Sistema Único de Saúde (SUS), a portaria nº 1.600 em vigor desde 07 de Julho de 

2011. Segue abaixo em sua integralidade. 
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PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011 

Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às 

Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando o conceito da saúde como direito social e de cidadania e como 

resultante das condições de vida da população, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços, nos termos do que dispõe o artigo 196 da 

Constituição Federal; 

Considerando a necessidade de se trabalhar dentro de um conceito amplo de 

saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde, atuando 

desde a promoção e prevenção, passando pelo diagnóstico, monitoramento e 

tratamento, mas também recuperação conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990; 

Considerando que será necessária a decisão política do conjunto dos gestores 

do Sistema Único de Saúde (SUS) para estímulo à organização e à implantação das 

Redes de Atenção à Saúde (RAS), buscando um pacto cooperativo entre as instâncias 

de gestão e governança do sistema para garantir os investimentos e recursos 

necessários a esta mudança; 

Considerando que o atendimento aos usuários com quadros agudos deve ser 

prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, possibilitando 

a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um 
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serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, 

organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede 

de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade; 

Considerando que para organizar uma rede que atenda aos principais 

problemas de saúde dos usuários na área de urgência é necessário considerar o perfil 

epidemiológico no Brasil, onde se evidencia, segundo dados da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), uma alta morbimortalidade 

relacionada às violências e acidentes de trânsito até os 40 (quarenta) anos e acima 

desta faixa uma alta morbimortalidade relacionada às doenças do aparelho 

circulatório; 

Considerando o alto custo sócio-econômico, além dos sofrimentos enfrentados 

pelas pessoas acometidas por acidentes de trânsito, violências e doenças 

cardiovasculares no Brasil e a necessidade de intervir de forma mais organizada e 

efetiva sobre estas doenças e agravos; 

Considerando a Portaria n° 737/GM/MS, de 16 de maio de 2001, que institui a 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências; 

Considerando a Portaria n° 344/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002, que institui 

o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito - Mobilizando a 

Sociedade e Promovendo a Saúde; 

Considerando a Portaria n° 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que 

regulamenta tecnicamente as urgências e emergências; 

Considerando a Portaria n° 2.657/GM/MS, de 16 de dezembro de 2004, que 

estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o 
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dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); 

Considerando a Portaria n° 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que institui 

a Política Nacional de Promoção da Saúde; 

Considerando a Portaria n° 1.097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define 

o processo da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria n° 1.559/GM/MS, de 1º de agosto de 2008, que institui 

a Política Nacional de Regulação do SUS; 

Considerando a Portaria n° 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova 

a Política Nacional de Atenção Básica; 

Considerando o avanço nestes últimos anos no processo de implementação do 

SUS no Brasil, mas também a evidente necessidade de superar a fragmentação das 

ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado, conforme caminho 

apontado na Portaria n° 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que prioriza a 

organização e implementacão das RAS no país; e 

Considerando o imperativo de prover a atenção qualificada à saúde de toda 

população brasileira, incluindo o atendimento ágil e resolutivo das urgências e 

emergências, resolve: 

Art. 1° Esta Portaria reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e 

institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

CAPÍTULO I  - DAS DIRETRIZES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊN-  

CIAS 



 

 

Pá
gi

na
16

1 

Art. 2° Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências: 

I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos 

serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de 

risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos; 

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 

urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às 

relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes); 

III - regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas 

redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde; 

IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no 

usuário e baseado nas suas necessidades de saúde; 

V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, 

compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clinicas 

cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado; 

VI - articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, 

constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção; 

VII - atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das 

redes de atenção a partir das necessidades de saúde destas populações, seus riscos 

e vulnerabilidades específicas; 

VIII - atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da 

atenção por meio do desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que 

busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde; 
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IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de 

indicadores de desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade da 

atenção; 

X - articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo 

atuação solidária, responsável e compartilhada; 

XI - participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 

XII - fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento 

às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de 

situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas 

vítimas, a partir da construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de 

protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos; 

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às 

Urgências com garantia da equidade e integralidade do cuidado; e 

XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das 

equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da 

integralidade e humanização. 

Art. 3º Fica organizada, no âmbito do SUS, a Rede de Atenção às Urgências. 

§ 1 º A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de 

articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar 

o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência 

nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 
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§ 2º A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, gradativamente, 

em todo território nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos e de densidade 

populacional. 

§ 3º O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade 

na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede 

de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção. 

§ 4º A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados 

cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. 

Art. 4º A Rede de Atenção às Urgências é constituída pelos seguintes 

componentes: 

I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; 

II - Atenção Básica em Saúde; 

III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais 

de Regulação Médica das Urgências; 

IV - Sala de Estabilização; 

V - Força Nacional de Saúde do SUS; 

VI - Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de 

urgência 24 horas; 

VII - Hospitalar; e 

VIII - Atenção Domiciliar. 

CAPÍTULO II - DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS UR 

GÊNCIAS E SEUS OBJETIVOS 
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Art. 5º O Componente Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde tem por 

objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação 

permanente voltadas para a vigilância e prevenção das violências e acidentes, das 

lesões e mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis, além de ações 

intersetoriais, de participação e mobilização da sociedade visando a promoção da 

saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde. 

Art. 6º O Componente Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação 

do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às 

urgências e emergências, em ambiente adequado, até a 

transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com 

a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

Art. 7º O Componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) 

e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências tem como objetivo chegar 

precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, 

cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa 

levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir 

atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente 

hierarquizado e integrado ao SUS. 

Parágrafo único. O Componente de que trata o caput deste artigo pode se 

referir a atendimento primário quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão 

ou de atendimento secundário quando a solicitação partir de um serviço de saúde no 

qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização 
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do quadro de urgência apresentado, mas que necessita ser conduzido a outro serviço 

de maior complexidade para a continuidade do tratamento. 

Art. 8º O Componente Sala de Estabilização deverá ser ambiente para 

estabilização de pacientes críticos e/ou graves, com condições de garantir a 

assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, articulado e conectado 

aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção a 

saúde pela central de regulação das urgências. 

Parágrafo único. O Componente de que trata o caput deste artigo não se 

caracteriza como novo serviço de saúde para assistência a toda demanda 

espontânea, mas sim para garantir a disponibilidade de atendimento para 

estabilização dos agravos críticos à saúde. 

Art. 9º O Componente Força Nacional de Saúde do SUS objetiva aglutinar 

esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou 

emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de 

difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos. 

Art. 10. O Componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o 

conjunto de serviços de urgência 24 horas está assim constituído: 

I -a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde 

de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família 

e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às 

urgências; e 

II - as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) e o conjunto de Serviços 

de Urgência 24 Horas não hospitalares devem prestar atendimento resolutivo e 
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qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 

clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, 

em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços 

hospitalares de maior complexidade. 

Art. 11. O Componente Hospitalar será constituído pelas Portas Hospitalares 

de Urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, 

pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados 

prioritárias. 

Art. 12. O Componente Atenção Domiciliar é compreendido como o conjunto 

de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de 

doenças e reabilitação, que ocorrem no domicílio, constituindo-se nova modalidade 

de atenção à saúde que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho 

das equipes, que realizam o cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e 

hospitalar. 

CAPÍTULO III - DA OPERACONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO  

ÀS URGÊNCIAS 

Art. 13. A operacionalização da Rede de Atenção às Urgências dar-se-á pela 

execução de 5 (cinco) fases: 

I - Fase de Adesão e Diagnóstico: 

a) apresentação da Rede de Atenção às Urgências nos Estados e no Distrito 

Federal; 
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b) realização de diagnóstico e aprovação da região inicial de implementação da 

Rede de Atenção às Urgências na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nos Estados 

e no Colegiado de Gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal 

(CGSES/DF); e 

c) instituição de Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção às Urgências, 

formado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde (COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde, que terá 

como atribuições: 

1. mobilizar os dirigentes políticos do SUS em cada fase; 

2. apoiar a organização dos processos de trabalho voltados a 

implantação/implementação da rede; 

3. identificar e apoiar a solução de possíveis pontos críticos em cada fase; e 

4. monitorar e avaliar o processo de implantação/implementação da rede. 

II - Fase do Desenho Regional da Rede: 

a) realização de análise da situação dos serviços de atendimento às urgências, 

com dados primários, incluindo dados demográficos e epidemiológicos, 

dimensionamento da demanda das urgências, dimensionamento da oferta dos 

serviços de urgência existentes e análise da situação da regulação, da avaliação, do 

controle, da vigilância epidemiológica, do apoio diagnóstico, do transporte para as 

urgências, da auditoria e do controle externo, pela Comissão Intergestores Regional 

(CIR) e pelo CGSES/DF, com o apoio da Secretaria de Saúde; 

b) elaboração da proposta de Plano de Ação Regional, com detalhamento 

técnico de cada componente da Rede, contemplando o desenho da Rede Atenção às 
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Urgências, metas a serem cumpridas, cronograma de implantação, mecanismos de 

regulação, monitoramento e avaliação, o estabelecimento de responsabilidades e o 

aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos; 

c) aprovação do Plano de Ação Regional na CIR, no CGSES/DF e na CIB; e 

d) elaboração dos Planos de Ação Municipais dos Municípios integrantes da 

CIR, em consonância com o Plano de Ação Regional; 

III - Fase da Contratualização dos Pontos de Atenção: 

a) contratualização pela União, pelo Estados, pelo Distrito Federal ou pelo 

Município dos pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência, observadas as 

responsabilidades definidas para cada Componente da Rede de Atenção às 

Urgências no desenho regional; e 

b) instituição do Grupo Condutor Municipal em cada Município que compõe a 

CIR, com apoio institucional da SES; 

IV - Fase da Qualificação dos Componentes: a qualificação dos Componentes 

da Rede de Atenção às Urgências será definida na portaria específica de cada um 

dos Componentes, onde constarão as responsabilidades que deverão ser cumpridas 

e as ações que serão desenvolvidas; e 

V - Fase da Certificação: a certificação será concedida pelo Ministério da Saúde 

aos gestores do SUS, após a etapa de qualificação dos Componentes da Rede de 

Atenção às Urgências, com avaliação periódica. 

§ 1º O Grupo Condutor da Rede de Atenção às Urgências no Distrito Federal 

será composto pela Secretaria de Saúde e pela CGSES/DF, com apoio institucional 
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do Ministério da Saúde, e terá as mesmas atribuições do Grupo Condutor Estadual, 

descritas na alínea "c" do inciso I do art. 13. 

§ 2º O Plano de Ação Regional e o Plano de Ação Municipal serão os 

documentos orientadores para a execução das fases de implementação da Rede de 

Urgência e Emergência, assim como para o monitoramento e a avaliação da 

implementação da Rede pelo Grupo Condutor Estadual e pelo Ministério da Saúde. 

§ 3º A contratualização dos Pontos de Atenção é o meio pelo qual o gestor, 

seja ele o Município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, estabelece metas 

quantitativas e qualitativas do processo de atenção à saúde, com o(s) ponto(s) de 

atenção à saúde da Rede de Atenção às Urgências sob sua gestão, de acordo com o 

Plano de Ação Regional e os Planos de Ação Municipais. 

CAPÍTULO IV  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 14. Os Comitês Gestores de Atenção às Urgências já existentes deverão 

ser mantidos e deverão ser apresentadas propostas de estruturação e funcionamento 

de novos Comitês nos âmbitos Estadual, Regional e Municipal nos locais onde ainda 

não existem. 

§ 1º As Secretarias Municipais de Saúde deverão constituir e coordenar 

Comitês Gestores Municipais da Rede de Atenção às Urgências, garantindo a 

adequada articulação entre os entes gestores e os executores das ações e as 

Secretarias Estaduais de Saúde deverão constituir e coordenar os Comitês Gestores 

Estaduais e os Comitês Gestores Regionais do Sistema de Atenção às Urgências. 

§ 2º Os Comitês Gestores da Rede de Atenção às Urgências representarão o 

espaço formal de discussão e implementação das correções necessárias à 
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permanente adequação do sistema de atenção integral às urgências, dentro das 

diretrizes estabelecidas pelos Planos de Atenção às Urgências, em suas instâncias 

de representação institucional que permitirão que os atores envolvidos na 

estruturação da atenção às urgências possam discutir, avaliar e pactuar as diretrizes 

e ações prioritárias, subordinadas às estruturas de pactuação do SUS nos seus vários 

níveis. 

§ 3º Nos Comitês Gestores Estaduais da Rede de Atenção às Urgências, os 

indicadores deverão ser analisados segundo critérios de regionalização, buscando-se 

construir um quadro descritivo completo da atenção estadual às urgências, apontando 

aspectos positivos, dificuldades, limites e necessidades a serem enfrentadas no 

contexto da macro e micro regulação (regional e local). 

§ 4º O relatório da situação da atenção estadual às urgências elaborado nos 

termos do parágrafo anterior será remetido à Coordenação-Geral de Urgência e 

Emergência (CGUE/DAE/SAS/MS), onde comporá a base nacional de dados relativa 

à atenção às urgências. 

§ 5º Fica recomendado que os Comitês Gestores Estaduais da Rede de 

Atenção às Urgências sejam compostos pelo Coordenador Estadual do Sistema de 

Atenção às Urgências, pelo COSEMS, representado por Coordenadores Municipais 

de Atenção às Urgências, pela Defesa Civil Estadual, representantes do Corpo de 

Bombeiros, da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária e 

do Conselho Estadual de Saúde, das empresas concessionárias de rodovias, com 

sugestão de estudar a necessidade ou oportunidade de se incorporarem a eles 

representantes das Forças Armadas Brasileiras. 
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§ 6º Fica recomendado que os Comitês Gestores das Redes Regionais de 

Atenção às Urgências, sob coordenação estadual e com fluxo operacional compatível 

e de acordo com a realidade regional, tenham a seguinte composição: 

I - Coordenador Regional da Rede de Atenção às Urgências ou outro 

representante da SES que assuma tal função; 

II - Coordenadores Municipais da Atenção às Urgências; 

III - representantes dos serviços de saúde (prestadores da área das urgências); 

IV - representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, 

onde essas corporações atuem na atenção às urgências; 

V - representante da Defesa Civil; 

VI - representante dos gestores municipais e estadual da área de trânsito e 

transportes; e 

VII -conforme a necessidade justificar, representantes da Aeronáutica, Marinha 

e Exército brasileiros. 

§ 7º Fica recomendado que os Comitês Gestores das Redes Municipais de 

Atenção às Urgências tenham a seguinte composição mínima: 

I -Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências; 

II - representantes dos serviços de saúde (prestadores da área das urgências); 

III - representante do Conselho Municipal de Saúde; 

IV - representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, 

Guarda Municipal, onde essas corporações atuem na atenção às urgências; 

V - representante da Defesa Civil Municipal; 

VI - representante do gestor municipal da área de trânsito; e 
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VIII - conforme a necessidade justificar, representantes da Aeronáutica, 

Marinha e Exército brasileiros. 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Fica revogada a Portaria nº 1863/GM/MS, de 29 de setembro de 2003, 

publicada no Diário Oficial da União nº 193, de 6 de outubro de 2003, Seção 1, p. 56. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

 

 10.1. Referência e Contra Referência dos Serviços de Urgência e 

Emergência 

 

As Unidades de Pronto Socorros e Samu são parte integrante dos serviços 

municipais de saúde, portanto, fazem parte do sistema de referência e contra 

referência da Secretária Municipal de Saúde. Após o atendimento o paciente deverá 

ser referenciado de acordo com a sua particularidade e necessidade.   

A portaria 1.559 de 1º de Agosto de 2008,  Institui a Política Nacional de Regulação 

do Sistema Único de Saúde - SUS. Segue na íntegra. 

 

Ministério da Saúde 

                                          Gabinete do Ministro 

 

PORTARIA Nº 1.559, DE 1º DE AGOSTO DE 2008 
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O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II, do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e: 

Considerando a Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

Considerando a Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova 

as diretrizes operacionais do pacto pela saúde e a Portaria Nº 699/GM, de 30 de março 

de 2006, que regulamenta as diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão; 

Considerando a pactuação formulada na Câmara Técnica da Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT; 

Considerando a Portaria Nº 1.571/GM, de 29 de junho de 2007, que estabelece 

incentivo financeiro para implantação e/ou implementação de complexos reguladores; 

Considerando a Portaria Nº 3.277/GM, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no 

âmbito do SUS; 

Considerando a necessidade de estruturar as ações de regulação, controle e 

avaliação no âmbito do SUS, visando ao aprimoramento e à integração dos processos 

de trabalho; 

Considerando a necessidade de fortalecimento dos instrumentos de gestão do 

Sistema Único de Saúde - SUS, que garantem a organização das redes e fluxos 

assistenciais, provendo acesso equânime, integral e qualificado aos serviços de 

saúde; e 

Considerando a necessidade de fortalecer o processo de regionalização, 

hierarquização e integração das ações e serviços de saúde, resolve: 
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Art. 1º - Instituir a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde 

- SUS, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão, como instrumento que possibilite a plenitude 

das responsabilidades sanitárias assumidas pelas esferas de governo. 

Art. 2º - As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão 

organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si: 

I - Regulação de Sistemas de Saúde: tem como objeto os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 

definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação 

da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, 

auditoria e vigilância desses sistemas; 

II - Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso 

de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a adequada prestação de 

serviços à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção 

à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como 

sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo estratégias e macrodiretrizes 

para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também 

denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando 

ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da 

assistência à saúde no âmbito do SUS; e 

III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do 

acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 
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gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, 

e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo 

complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a 

regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada 

em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. 

Art. 3º - A Regulação de Sistemas de Saúde efetivada pelos atos de 

regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à 

saúde e auditoria sobre sistemas e de gestão contempla as seguintes ações: 

I - Elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções 

de gestão; 

II - Planejamento, Financiamento e Fiscalização de Sistemas de Saúde; 

III - Controle Social e Ouvidoria em Saúde; 

IV - Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

V - Regulação da Saúde Suplementar; 

VI - Auditoria Assistencial ou Clínica; e 

VII - Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde. 

Art. 4º - A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela contratação de 

serviços de saúde, controle e avaliação de serviços e da produção assistencial, 

regulação do acesso à assistência e auditoria assistencial contempla as seguintes 

ações: 

I - cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES; 
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II - cadastramento de usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde 

- CNS; 

III - contratualização de serviços de saúde segundo as normas e políticas 

específicas deste Ministério; 

IV - credenciamento/habilitação para a prestação de serviços de saúde; 

V - elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenam os 

fluxos assistenciais; 

VI - supervisão e processamento da produção ambulatorial e hospitalar; 

VII - Programação Pactuada e Integrada - PPI; 

VIII - avaliação analítica da produção; 

IX - avaliação de desempenho dos serviços e da gestão e de satisfação dos 

usuários - PNASS; 

X - avaliação das condições sanitárias dos estabelecimentos de saúde; 

XI - avaliação dos indicadores epidemiológicos e das ações e serviços de saúde 

nos estabelecimentos de saúde; e 

XII - utilização de sistemas de informação que subsidiam os cadastros, a 

produção e a regulação do acesso. 

Art. 5º - A Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização 

da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio de 

atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários 

contempla as seguintes ações: 

I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências; 
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II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos 

especializados; 

III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos 

assistenciais; e 

IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de 

complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e 

protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade 

do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de construção da 

programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de 

regionalização, do desenho das redes. 

Art. 6º - Os processos de trabalho que compõem a Regulação do Acesso à 

Assistência serão aprimorados ou implantados de forma integrada, em todos as 

esferas de gestão do SUS, de acordo com as competências de cada esfera de 

governo. 

§ 1º As áreas técnicas de regulação, controle e avaliação deverão construir 

conjuntamente as estratégias de ação e de intervenção necessárias à implantação 

desta Política, dos processos de trabalho, bem como captação, análise e manutenção 

das informações geradas. 

§ 2º As informações geradas pela área técnica da regulação do acesso servirão 

de base para o processamento da produção, sendo condicionantes para o 

faturamento, de acordo com normalização específica da União, dos Estados e dos 

Municípios. 
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§ 3º Os processos de autorização de procedimentos como a Autorização de 

Internação Hospitalar - AIH e a Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

- APAC serão totalmente integrados às demais ações da regulação do acesso, que 

fará o acompanhamento dos fluxos de referência e contra-referência baseado nos 

processos de programação assistencial. 

§ 4º As autorizações para Tratamento Fora de Domicílio - TFD serão definidas 

pela área técnica da regulação do acesso. 

Art. 7º - A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante 

estruturas denominadas Complexos Reguladores, formados por unidades 

operacionais denominadas centrais de regulação, preferencialmente, 

descentralizadas e com um nível central de coordenação e integração. 

Art. 8º - As atribuições da regulação do acesso serão definidas em 

conformidade com sua organização e estruturação. 

§ 1º São atribuições da regulação do acesso: 

I - garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; 

II - garantir os princípios da eqüidade e da integralidade; 

III - fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, 

estabelecimentos e profissionais de saúde; 

IV - elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; 

V - diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência; 

VI - construir e viabilizar as grades de referência e contrareferência; 

VII - capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de 

saúde; 
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VIII - subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em 

saúde; 

IX - subsidiar o processamento das informações de produção; e 

X - subsidiar a programação pactuada e integrada. 

2º - São atribuições do Complexo Regulador: 

I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; 

II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; 

III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; 

IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e 

V - executar a regulação médica do processo assistencial. 

Art. 9º - O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da 

regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, 

conforme os seguintes modelos: 

I - Complexo Regulador Estadual: gestão e gerência da Secretaria de Estado 

da Saúde, regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e a 

referência interestadual e intermediando o acesso da população referenciada às 

unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do Estado. 

II - Complexo Regulador Regional: 

a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, regulando o acesso às 

unidades de saúde sob gestão estadual e intermediando o acesso da população 

referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, e a 

referência interregional, no âmbito do Estado; 
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b) gestão e gerência compartilhada entre a Secretaria de Estado da Saúde e 

as Secretarias Municipais de Saúde que compõem a região, regulando o acesso da 

população própria e referenciada às unidades de saúde sob gestão estadual e 

municipal, no âmbito da região, e a referência inter-regional, no âmbito do Estado; e 

III - Complexo Regulador Municipal: gestão e gerência da Secretaria Municipal 

de Saúde, regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão 

municipal, no âmbito do Município, e garantindo o acesso da população referenciada, 

conforme pactuação. 

§ 1º O Complexo Regulador será organizado em: 

I - Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos os 

procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais; 

II - Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso aos 

leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, o 

acesso aos leitos hospitalares de urgência; e 

III - Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar de 

urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência. 

§ 2º A Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade - CERAC será 

integrada às centrais de regulação de consultas e exames e internações hospitalares. 

§ 3º A operacionalização do Complexo Regulador será realizada em 

conformidade com o disposto no Volume 6 da Série Pactos pela Saúde: Diretrizes 

para a Implantação de Complexos Reguladores, acessível na íntegra na Biblioteca 

Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs 
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Art. 10. Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal 

exercer, em seu âmbito administrativo, as seguintes atividades: 

I - executar a regulação, o controle, a avaliação e a auditoria da prestação de 

serviços de saúde; 

II - definir, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros; 

III - elaborar estratégias para a contratualização de serviços de saúde; 

IV - definir e implantar estratégias para cadastramento de usuários, 

profissionais e estabelecimentos de saúde; 

V - capacitar de forma permanente as equipes de regulação, controle e 

avaliação; e 

VI - elaborar, pactuar e adotar protocolos clínicos e de regulação. 

§ 1º Cabe à União: 

I - cooperar técnica e financeiramente com os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal para a qualificação das atividades de regulação, controle e avaliação; 

II - elaborar e fomentar estratégias de cadastramento de usuários, profissionais 

e estabelecimentos de saúde; 

III - definir e pactuar a política nacional de contratação de serviços de saúde; 

IV - elaborar, pactuar e manter as tabelas de procedimentos; 

V - apoiar tecnicamente os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na 

implantação, implementação e na operacionalização dos complexos reguladores; 

VI - operacionalizar a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade - 

CNRAC; 
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VII - apoiar e monitorar a implementação e a operacionalização das Centrais 

Estaduais de Regulação da Alta Complexidade - CERAC; 

VIII - disponibilizar e apoiar a implantação, em todos os níveis de gestão do 

SUS, de sistemas de informação que operacionalizem as ações de regulação, 

controle, avaliação, cadastramento e programação; e 

IX - elaborar normas técnicas gerais e específicas, em âmbito nacional. 

§ 2º Cabe aos Estados: 

I - cooperar tecnicamente com os Municípios e regiões para a qualificação das 

atividades de regulação, controle e avaliação. 

II - compor e avaliar o desempenho das redes regionais de atenção à saúde; 

III - realizar e manter atualizado o Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais 

de Saúde; 

IV - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em 

conformidade com os protocolos nacionais; 

V - operacionalizar o Complexo Regulador em âmbito estadual e/ou regional; 

VI - operacionalizar a Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade - 

CERAC; 

VII - estabelecer de forma pactuada e regulada as referências entre Estados; 

VIII - coordenar a elaboração e revisão periódica da programação pactuada e 

integrada intermunicipal e interestadual; 

IX - avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores 

e padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de 

Serviços de Saúde - PNASS; 
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X - processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados 

e conveniados; 

XI - contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e 

XII - elaborar normas técnicas complementares às da esfera federal. 

§ 3º Cabe aos Municípios: 

I - operacionalizar o complexo regulador municipal e/ou participar em co-gestão 

da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais; 

II - viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, 

provendo capacitação, ordenação de fluxo, aplicação de protocolos e informatização; 

III - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em 

conformidade com os protocolos estaduais e nacionais; 

IV - regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a 

programação pactuada e integrada, integrando- se aos fluxos regionais estabelecidos; 

V - garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a 

programação pactuada e integrada; 

VI - atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 

Complexidade - CERAC; 

VII - operar o Centro Regulador de Alta Complexidade Municipal conforme 

pactuação e atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta 

Complexidade - CERAC; 

VIII - realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; 

IX - realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais 

de saúde; 



 

 

Pá
gi

na
18

4 

X - participar da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e 

integrada intermunicipal e interestadual; 

XI - avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores 

e padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de 

Serviços de Saúde - PNASS; 

XII - processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, 

contratados e conveniados; 

XIII - contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e 

XIV - elaborar normas técnicas complementares às das esferas estadual e 

federal. 

§ 4º Cabe ao Distrito Federal executar as atividades contidas nos §§ 2º e 3º 

deste artigo, preservando suas especificidades políticas e administrativas. 

Art. 11. A Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, adotará as 

providências necessárias à plena aplicação da Política Nacional de Regulação do 

SUS, instituída por esta Portaria. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

 

Todo serviço de saúde em quaisquer dos seus níveis obedecerão as diretrizes 

da “Política Nacional de Regulação do SUS. Nas redes de urgência e emergência, 

desde os mais simples aos mais complexos seguirão essas determinações . No caso 
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específico do Pronto Socorro de adulto e infantil de Cubatão, o mesmo seguirá 

rigorosamente sua Central de Regulação.  

A Central de Regulação de Cubatão já tem estabelecido, de acordo com a 

política nacional de regulação todo fluxo e prazos para o sistema de referência e 

contra referência de toda sua rede assistencial, desde a atenção primária até a 

atenção hospitalar. 

 

Pronto Socorro e a referência e contra referência 

 

- Demanda espontânea: Todo caso que der entrada no Pronto Socorro de 

Cubatão, que não tenha sido referenciado por nenhum outro setor da saúde do 

município obedecerá rigorosamente os protocolos estabelecido pela Central de 

Regulação. Nos casos de demandas espontâneas, após os primeiros socorros os 

profissionais habilitados deverão proceder aos devidos encaminhamentos: 

 

10.1.1. Referência Hospitalar 
 

a- Nos casos que o usuário necessite de internação hospitalar, a gravidade e a 

urgência da mesma será comunicada  à Central de Regulação própria do município e 

em havendo vagas no hospital municipal e o mesmo tendo capacidade operacional 

para a respectiva intervenção do caso, o paciente imediatamente será transferido. 

b- Nos casos de não haverem vagas ou a complexidade do caso for maior do 

que a capacidade do hospital municipal, o caso será encaminhado para a Central de 
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Regulação do Departamento Regional de Saúde, que deverá  providenciar a 

internação. 

 

10.1.2. Referência Ambulatorial 
 

Após terem sido feitos todos os procedimentos de urgência /emergência e o 

paciente não tendo necessidade de internação hospitalar, o profissional habilitado 

avaliará o caso em questão e determinará, de acordo com os protocolos da Central 

de regulação as devidas referências. 

a- Atenção primária: Nos casos em que tanto para adultos como para 

crianças o acompanhamento da causa que o levou ao pronto socorro, devam ser 

acompanhadas e melhor avaliadas e que possam ser feitas por médicos generalistas 

e pediatras, os mesmos serão diretamente encaminhados para a unidade básica de 

saúde mais próxima de suas residências. 

 

b- Atenção Especializada: Nos casos em que tanto os adultos quanto as 

crianças necessitem de acompanhamento especializado, os mesmo devem ser 

encaminhados à Central de Regulação do município que de acordo com o grau de 

intervenção deverão providenciar o agendamento ao profissional habilitado. Caso o 

município não tenha determinada especialidade, o paciente deverá ser encaminhado 

à Central de Regulação do Departamento Regional de Saúde. 
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Demanda Referenciada:  Nos casos aonde o paciente deu entrada ao Pronto 

Socorro, vindo de alguma unidade de saúde do município, tanto básica como 

especializada, as unidades deverão receber informações do encaminhamento dos 

pacientes e posteriormente receberem suas contra-referências após os referidos 

atendimentos. 

 

Prazos: Assim que a instituição não governamental assumir a gestão e o 

gerenciamento da unidade de urgência e emergência, os fluxos serão imediatamente 

colocados em prática, obedecendo rigorosamente as determinações da Política 

Nacional de Regulação do SUS. 

 

Fluxos: Os fluxos serão os mesmos estabelecidos pelo município, pelo 

Departamento Regional de Saúde e pela portaria nacional 1.559. A instituição utilizará 

todos os recursos informatizados para melhor eficiência e eficácia do processo. 

  

10.2. Segurança contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde 

 

A ocorrência de um incêndio em um Estabelecimento Assistencial de Saúde 

(EAS) coloca em risco a saúde de todos os seus ocupantes, em especial dos 

pacientes que se encontram fragilizados, tendo em vista as possíveis dificuldades de 

locomoção. Este manual pretende transmitir os conceitos fundamentais sobre fogo, 

incêndio e suas consequências, bem como as soluções para minimizar o risco e as 
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decorrências de um eventual incêndio, auxiliando na definição de parâmetros e 

requisitos de segurança sobre o tema. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), coordenadora do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), pretende, com esta publicação, fornecer 

orientações sobre prevenção e combate a incêndios em serviços de saúde. Ao mesmo 

tempo, busca uniformizar as informações destinadas aos diversos usuários – 

projetistas, trabalhadores da saúde, pacientes, acompanhantes e autoridades 

sanitárias. 

O manual foi elaborado por meio do Termo de Cooperação 64, firmado entre a 

Anvisa e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), com a contratação  

de especialista com notório conhecimento no tema, sob a organização e a supervisão 

técnica da Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES/Anvisa). 

Anexo ao manual há um check-list que o responsável pelo serviço de saúde 

poderá aplicar em sua instituição para aferir a situação atual no que diz respeito aos 

riscos de incêndio e às ações que podem ser tomadas para proteger a edificação, os 

equipamentos, e o maior de todos os bens – a vida humana. 

Conforme dados divulgados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça, verifica-se que ocorrem anualmente no Brasil mais de 267.000 

incêndios. São mais de 700 ocorrências por dia em todo o território 

nacional, custando a vida de cerca de 1.000 pessoas por ano, registrando um 

dos maiores índices de fatalidades por causas relacionadas a incêndios verificados 

em todo o mundo. 
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Por outro lado, de um total de 506.400 incêndios estruturais contabilizados a 

cada ano nos Estados Unidos da América (EUA), o montante de 6.240 incêndios ou 

1,2% desse total são registrados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). 

As ocorrências de incêndio em EAS nos Estados Unidos são responsáveis por 1,1% 

do número total de civis feridos (14.960), por 0,2% do número total de óbitos (2.810) 

e ainda por 0,5% do total de prejuízos (US$ 10,6 bilhões) registrados anualmente em 

incêndios estruturais (Ahrens, 2012). 

Portanto, considerando os dados disponíveis no Brasil e estabelecendo-se um 

paralelo simplista com as estatísticas norte-americanas no tocante ao percentual de 

ocorrências em EAS, ou seja, 1,2% do total de ocorrências, pode-se considerar que 

os incêndios em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no Brasil podem 

representar 3.200 ocorrências ao ano, ou cerca de 270 incêndios ao mês. 

Ainda sobre os dados oficiais da SENASP citados anteriormente, acredita-se  

que deva ser considerado um número relevante de subnotificações, ou “princípios” de 

incêndio que não foram formalmente comunicados às autoridades responsáveis e, 

assim, não foram contabilizados nos dados apresentados, quer  por terem sido 

debelados por brigadistas ou por terem se auto extinguido sem maiores 

consequências civis ou patrimoniais. 

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde estão em constante 

transformação em função de novos conhecimentos médicos e do desenvolvimento de 

novas tecnologias que acabam por modificar constantemente o desenvolvimento dos 

projetos e o ambiente construído. 
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A complexidade dos projetos dos EAS, em especial das edificações 

hospitalares, pode ser mais bem compreendida sob o enfoque do programa de 

necessidades combinado com parâmetros funcionais rigorosos, múltiplas redes  de 

instalações prediais e a necessidade de flexibilidade construtiva para que possam 

incorporar essas novas tecnologias. 

Portanto, além de se ter uma edificação em constante transformação espacial, 

ou seja, uma edificação constantemente “em obras”, tem-se que grande parte dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde comporta ainda equipamentos 

eletromédicos sofisticados que exigem instalações extremamente complexas, além de 

requerer também serviços específicos de hotelaria. 

Esses fatores combinados, por si só, evidenciam um elevado risco de incêndio 

em edificações dessa natureza, que pode sim ser reduzido, se forem implementadas 

medidas de controle adequadas. 

Cabe ressaltar que ao mesmo tempo em que as constantes intervenções 

fragilizam o sistema de segurança contra incêndio das edificações, quer seja pela 

elevação (momentânea) do risco em si, quer seja pelas “soluções técnicas provisórias”  

costumeiramente empregadas, representam também, constantes oportunidades para 

implementar ou ainda ampliar a segurança contra incêndio dos EAS. 

Assim, cada nova intervenção arquitetônica deve ser aproveitada para 

aprimorar o sistema de segurança contra incêndio existente, num processo de 

melhoria contínua. 

Como marco inicial do processo de implementação de um sistema de 

segurança contra incêndio, deve-se definir claramente quais são os objetivos do 
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Estabelecimento Assistencial de Saúde e quais são suas necessidades operacionais 

básicas. Com esse entendimento, a equipe multidisciplinar envolvida no projeto ou 

ainda na operação desse EAS deve projetar ou atuar de forma consciente e assertiva 

na definição do risco de incêndio tolerável tanto de forma geral, quanto de forma 

específica para a edificação em questão. Os níveis aceitáveis de risco, assim como o 

foco da análise de risco de incêndio para definição das medidas de segurança 

necessárias, devem estar baseados no seguinte tripé (Coté et al, 2002): 

 

1) Segurança à vida. 

2) Proteção do patrimônio. 

3) Continuidade dos negócios (operação do EAS). 

 

Para tanto, inicialmente é necessário que os profissionais envolvidos no 

desenvolvimento dos projetos e na operação dessas edificações conheçam os 

parâmetros, os requisitos mínimos de segurança contra incêndio e as alternativas de 

solução disponíveis para que possam incorporá-las adequadamente desde a 

concepção inicial dos projetos, provendo soluções de arquitetura e de engenharia 

integradas, econômicas e eficazes. 

Preponderantemente em estabelecimentos dessa natureza, há de se 

considerar que os problemas de saúde em si, bem como os problemas de mobilidade,  

podem dificultar drasticamente que grande parte dos pacientes consiga, sem auxílio, 

abandonar a edificação em caso de incêndio e, portanto, deve-se trabalhar 

incansavelmente na prevenção desse risco, no treinamento dos colaboradores e em 
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equipar essas edificações com meios eficazes de resposta (ex.: medidas de proteção 

ativas) para a eventualidade da ocorrência de um  incêndio (Ahrens, 2003). 

Assim, todo sistema de segurança contra incêndio para Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde deve ser desenvolvido, adotando-se como condicionante 

fundamental que um significativo número de ocupantes pode estar confinado a macas 

ou camas, outros necessitam de cadeiras de rodas, enquanto poucos são capazes de 

se movimentar sozinhos, embora possam ter grandes dificuldades para tal. 

Como visto nas diversas infraestruturas, sistemas e instalações de 

habitabilidade, os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde apresentam desafios 

distintos no que tange à segurança contra incêndio e mais complexos que os 

percebidos nas demais ocupações. 

Portanto, em razão das especificidades e do conhecimento técnico sobre os 

EAS, cabe aos profissionais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária– SNVS a 

verificação das medidas de segurança contra incêndio adotadas para os novos 

projetos e a validação do funcionamento dessas medidas na operação dos EAS, não 

delegando a análise exclusivamente aos Corpos de Bombeiros locais. 

Esse “Manual de Segurança Contra Incêndio em Serviços de Saúde” pretende 

transmitir os conceitos fundamentais sobre fogo, incêndio e suas consequências, bem 

como soluções técnicas para minimizar o risco e as consequências de um eventual 

incêndio, auxiliando na definição formal dos parâmetros e requisitos mínimos de 

segurança contra incêndio em serviços de saúde. 

Segundo a proposta mais recente da OMS, segurança ao paciente significa 

“ausência de dano desnecessário, real ou potencial, associado à atenção à saúde”, 
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portanto, os sistemas de saúde que diminuem a um mínimo possível os riscos de dano 

ao paciente (provendo segurança) estão irremediavelmente aumentando a qualidade 

dos seus serviços. Assim, Segurança é uma das dimensões da Qualidade nos 

serviços de saúde (ANVISA, 2013). 

A ocorrência de um incêndio em uma edificação destinada à atenção à saúde 

coloca em risco a saúde de todos os seus ocupantes. Em especial, coloca em severo 

risco a saúde dos pacientes que encontram-se fragilizados. Portanto, implementar 

segurança contra incêndio nos EAS promove a Segurança do Paciente e a Qualidade 

nos Serviços de Saúde, sendo parte dos esforços necessários para acreditação dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Implantar medidas de segurança contra 

incêndio ou ainda ampliá-las, encontra-se igualmente alinhado com os preparativos 

necessários para o atendimento de eventos com grandes concentrações de pessoas 

(eventos de massa). 

Importante também destacar que a definição de um sistema de segurança 

contra incêndio eficiente na atualidade deve ainda considerar a possibilidade de um 

incêndio doloso (ou criminoso) e que o fogo pode vir a ser utilizado como “arma” em 

um ato antissocial ou ainda em um ataque terrorista, por extremistas. 

Embora o foco principal das medidas de segurança contra incêndio5 seja a 

segurança à vida e não a proteção da propriedade, ao seguir as recomendações 

estabelecidas nesse “Manual de Segurança Contra Incêndio em Serviços de Saúde”, 

são indiretamente alcançados benefícios relevantes na proteção do patrimônio, na 

continuidade das atividades essenciais dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

e também na proteção do meio ambiente. 
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Esse “Manual de Segurança Contra Incêndio em Serviços de Saúde” não 

pretende e certamente não conseguiria abordar todas as situações possíveis, as 

diversas especificidades, cada uma das variáveis envolvidas ou ainda os mais 

diversos riscos inerentes a uma situação de incêndio num EAS. Nesses casos, 

espera-se que os projetistas, assim como os administradores dos EAS apliquem as 

melhores técnicas disponíveis e o bom senso, buscando preservar os objetivos de 

segurança por meio das orientações aqui apresentadas. 

Por fim, importante ressaltar que esse documento apresenta um apanhado de 

conceitos relevantes sobre segurança contra incêndio em Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde, mas é apenas teórico. Somente a prática das diversas 

medidas de segurança contra incêndio como um sistema único de segurança prepara 

efetivamente os ocupantes de um EAS para a resposta adequada em situações de 

emergência de incêndio. 

 

10.2.1. Conceituação 

 

Fogo é a oxidação rápida, autossustentada por meio de uma reação exotérmica 

de uma substância combustível com um oxidante, acompanhada de emissão de 

intensidade variada de calor, luz e fumaça (Coté et al, 2002). 

Para que o fogo exista, é necessária a presença simultânea de quatro 

elementos: combustível, comburente (normalmente o oxigênio), calor e reação em 

cadeia. Para efeito didático, normalmente esses elementos são comumente 

representados na forma de um tetraedro. 
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Figura 1 – Tetraedro do Fogo 

 

 

 

Assim, define-se incêndio como sendo o fogo disseminando-se de forma 

descontrolada no tempo e no espaço (ISO 8421-1), causando danos e prejuízos à 

vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. 

Objetivando uniformizar a linguagem e as soluções de combate ao fogo 

(principalmente no que tange à utilização de extintores portáteis), dividem-se os 

incêndios em função do material em combustão nas seguintes “classes” (letras) e 

símbolos padronizados: 

CLASSE A: fogo em materiais combustíveis sólidos comuns (ex.: madeira, 

papel, tecido e outros materiais fibrosos, lixo, borracha, plásticos termoestáveis, fibras 

orgânicas e outros) que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos. 

CLASSE B: fogo em líquidos ou gases inflamáveis ou combustíveis, ou ainda 

em sólidos que se liquefazem para entrar em combustão (ex.: GLP, gasolina, óleos 

combustíveis, tintas, parafina e outros) que queimam somente em superfície. 
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CLASSE C: fogo envolvendo equipamentos elétricos energizados (ex.: painéis 

elétricos, motores, cabos, equipamentos elétricos e outros). 

CLASSE D: fogo em metais ou ligas metálicas combustíveis (ex.: materiais 

pirofóricos como magnésio, fósforo, titânio, alumínio, lítio, sódio, potássio, zinco, 

urânio, etc.). 

CLASSE K: fogo em óleos ou gorduras vegetais ou animais, utilizados na 

cocção. 

 

Figura 2 – Classes de Fogo 

 

 

 

Não existem incêndios iguais, pois as características de cada incêndio são 

determinadas por diversos fatores, dentre os quais, destacam-se (Seito et al., 2008): 

a) Forma geométrica e dimensões da área atingida. 

b) Superfície específica dos materiais combustíveis envolvidos. 

c) Distribuição dos materiais combustíveis no ambiente. 

d) Quantidade de material combustível incorporado ou temporário. 

e) Características de queima dos materiais envolvidos. 
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f) Local do início do incêndio no ambiente. 

g) Condições ambientais (temperatura, pressão e umidade relativa). 

h) Ventilação do ambiente atingido e localização das penetrações desse 

ambiente. 

i) Aberturas desprotegidas entre ambientes adjacentes. 

j) Projeto arquitetônico do ambiente e de seu entorno. 

k) Medidas de prevenção contra incêndios existentes. 

 

Num primeiro estágio do incêndio, verifica-se uma fase de latência (pré-

ignição), ou seja, a combustão muito lenta, com pouca produção de calor e baixa 

emissão de gases combustíveis e fumaça. Esse primeiro estágio, em casos muito 

particulares, pode durar até horas. Ainda nessa etapa, verifica-se a efetiva deflagração 

de chama aberta (ou ignição). Destaca-se que nesse estágio, a movimentação da 

fumaça ainda é muito pequena e deve-se exclusivamente ao fluxo de ar ambiente, 

resultando em grande dificuldade de percepção. 
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Já no segundo estágio, verifica-se o crescimento do incêndio com a 

propagação do fogo para objetos adjacentes ou ainda para a cobertura ou teto do 

ambiente. Percebe-se o aumento significativo da temperatura, com grande geração 

de fumaça e calor. 

A transmissão de calor (ou energia) durante o incêndio se dá por condução, 

convecção8 e radiação9 e assim influencia a manutenção, o crescimento, a 

velocidade do fogo (tempo de queima) e a propagação do próprio incêndio. 

Quando a temperatura dos gases quentes junto ao teto do ambiente de origem 

atinge valores superiores a 600°C, todo o ambiente é tomado por gases e vapores 

combustíveis desenvolvidos a partir da pirólise dos combustíveis sólidos ou ainda pela 

vaporização dos líquidos combustíveis até atingir a inflamação generalizada (ou 

flashover) quando esse ambiente é inteiramente tomado por grandes labaredas. 

Em um ambiente com oxigênio em abundância, a inflamação generalizada 

ocorre em um tempo máximo de 20 minutos após o início do incêndio (Marti’n e Peris, 

1982). 

Após a inflamação generalizada tem-se o incêndio desenvolvido, ou terceiro 

estágio, quando todos os materiais combustíveis do ambiente entrarão em combustão 

(Seito et al., 2008) e provavelmente haverá propagação por meio das aberturas 

internas, fachadas e cobertura. 

A razão de desenvolvimento do calor numa situação de incêndio é diretamente 

proporcional ao consumo de massa de combustível e do seu efetivo poder calorífico 

e, assim nessa fase o incêndio pode atingir valores de temperatura acima de 1.100°C 

(Seito et al., 2008), sendo fundamentalmente limitado pela carga incêndio 
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(quantidade, características dos materiais e disposição desses no ambiente) e pela 

ventilação (quantidade de comburente disponível no ambiente e aberturas para 

propiciar a queima dos materiais). 

Assim, têm-se dois “padrões” distintos de evolução dos incêndios, ou seja, os 

incêndios com desenvolvimento controlado por sua ventilação e os incêndios com 

desenvolvimento controlado por sua carga incêndio, cada qual com suas 

características próprias e diferentes riscos. 

Na terceira fase, a reação ao fogo dos elementos construtivos e de acabamento 

é fundamental, definindo a velocidade de alastramento do incêndio e determinando as 

oportunidades de salvamento de pessoas e bens. 

Em seguida vem o quarto e último estágio do incêndio, ou extinção do fogo, 

quando esse diminui de intensidade em razão da redução da disponibilidade de 

material combustível para queima. 

É evidente que quanto mais rápida a intervenção para controlar e extinguir o 

incêndio, maior a probabilidade de sucesso da ação, ao mesmo tempo em que 

menores serão os recursos necessários para o combate às chamas e os prejuízos 

advindos do incidente. 

A extinção do incêndio se dá através de uma ação para romper o tetraedro do 

fogo. Eliminando-se qualquer um dos quatro elementos essenciais para a manutenção 

do fogo, interrompe-se o processo de combustão e, consequentemente, o incêndio. 

Assim, pode-se eliminar, afastar ou bloquear o combustível (isolamento), embora isso 

nem sempre seja possível. Pode-se reduzir, eliminar ou afastar o comburente 

(oxigênio), por abafamento ou pela sua substituição por outro gás não comburente 
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(inerte). Pode-se eliminar o calor através do resfriamento no ponto em que ocorre a 

queima ou combustão ou, ainda, pode-se interromper a reação em cadeia. 

A fumaça desenvolvida no incêndio minimiza o entendimento da sinalização de 

segurança, provoca lacrimejamento, tosse, sufocação, debilitando a movimentação 

das pessoas e gerando pânico, dificultando muito o acesso às rotas de fuga. 

A fumaça é a concentração visível de partículas sólidas e/ou líquidas em 

suspensão gasosa, resultante da combustão ou pirólise (ISO/GUIDE 52/TAG5, 1990). 

A composição química da fumaça é altamente complexa10, assim como o mecanismo 

de formação (Seito et al., 2008), sendo a principal responsável no agravamento das 

dificuldades do abandono organizado das edificações. 

Portanto, verifica-se ser fundamental conhecer o comportamento dos materiais 

construtivos, dos materiais de revestimento e dos acabamentos quanto a sua reação 

ao fogo. Dentre as diversas características apresentadas pelos materiais frente ao 

fogo, considera-se a velocidade de propagação superficial de chama, a densidade 

óptica específica (obscurecimento da luz no ambiente) além da toxicidade em si, pois 

têm um papel determinante na eficácia das medidas de segurança contra incêndio de 

uma edificação. 

Os efeitos negativos da fumaça são contundentes já que tanto a evasão dos 

usuários dessa quanto os trabalhos de salvamento, resgate e combate pelo corpo de 

bombeiros ou pela brigada ficam severamente prejudicados pela falta de visibilidade 

(Mitidieri, 2008). 

 



 

 

Pá
gi

na
20

1 

A propagação de fumaça em uma edificação é muito rápida por ser carregada 

pelos gases quentes (Mitidieri, 2008), portanto, torna-se necessário implementar 

medidas efetivas para conter e controlar seu alastramento vertical e/ou horizontal com 

eficiência e rapidez, através de recursos de compartimentação. 

Já a ação química da fumaça sobre o organismo humano é ainda mais intensa 

em razão da presença de gases tóxicos. Os efeitos irritantes da fumaça causam sérias 

lesões, afetando mucosas, brônquios e particularmente os olhos (Mitidieri, 2008). 

As condições críticas durante um incêndio em uma edificação ocorrem quando 

a temperatura excede 75°C e/ou o nível de oxigênio (normalmente em torno de 21% 

no ar) cai abaixo de 10% ou ainda quando as concentrações de monóxido de carbono 

(CO) ultrapassam 5.000 ppm (The Fire Service College, 1995). Tais condições 

adversas induzem sentimentos de insegurança que podem vir a gerar descontrole e 

pânico (Araujo, 2008). 

Do total de vítimas fatais em um incêndio, cerca de 51% vêm a falecer em razão 

da inalação de fumaça, 23% falecem em decorrência de inalação de fumaça e 

queimaduras, perfazendo assim 74% das fatalidades de um incêndio em 

decorrência da fumaça, enquanto cerca de 24% vêm a óbito exclusivamente em 

razão de queimaduras e 2% por outros motivos (John R. Hall, 2011). 

Os meios de escape devem ser constituídos por rotas seguras que 

proporcionem aos ocupantes escapar em caso de incêndio de qualquer ponto da 

edificação para um lugar seguro fora de edificação, sem assistência exterior (The Fire 

Service College, 1995). 
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Edificação segura contra incêndio é aquela adequadamente projetada, 

executada e mantida a fim de minimizar a probabilidade do início de um incêndio, mas 

na eventualidade da ocorrência de um incêndio, há alta probabilidade de que todos os 

ocupantes sobrevivam sem sofrer qualquer ferimento e no qual os danos à 

propriedade serão confinados às vizinhanças imediatas do local de origem do fogo. 

(Adaptado de Harmathy, 1984, apud Berto, 1991). 

A melhoria das condições de segurança contra incêndio é obtida através de 

medidas de prevenção e de medidas de proteção: 

Medidas de prevenção de incêndios são aquelas destinadas a minimizar os 

riscos de ocorrência de incêndios e compreendem, dentre outras: redução das fontes 

de ignição11, arranjos e construções físicas normalizadas, conscientização e 

manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, bem como a preparação para correta 

atuação caso ocorram, através de treinamento, reciclagem constante e realização de 

simulados. 

Medidas de proteção contra incêndios são aquelas destinadas a minimizar 

os danos decorrentes de um incêndio, limitando seu crescimento, sua propagação 

para outros ambientes e propiciando condições de combate às chamas, sua extinção 

ou até sua autoextinção. Essas medidas subdividem-se em medidas de proteção 

passiva e medidas de proteção ativa: 

 Medidas de proteção passiva são aquelas associadas a aspectos 

construtivos intrínsecos à edificação ou aos processos nela contidos e compreendem: 

seleção de materiais e procedimentos de fabricação e instalação, incluindo, onde 



 

 

Pá
gi

na
20

3 

aplicável, atendimento aos afastamentos mínimos, barreiras corta-fogo e fumaça e/ou 

enclausuramento, selagens corta-fogo e outros. 

 Medidas de proteção ativa são aquelas acionadas somente por 

ocasião do incêndio e compreendem sistemas fixos de detecção, de alarme, de 

extinção com ação manual (extintores e hidrantes), de supressão com ação 

automática, registros, dampers corta-fogo e fumaça com acionamento eletromecânico 

e dispositivos de intertravamento para bloqueio de fontes de energia elétrica do 

sistema de condicionamento de ar e ventilação e das fontes de energia elétrica e 

combustível. 

Ressalta-se que o preparo para resposta em situação de emergência através 

do efetivo treinamento contínuo (simulados) do plano de intervenção de incêndio e a 

prática do plano de abandono de uma edificação são certamente os grandes 

responsáveis por minimizar o número de vítimas na eventualidade de um sinistro. 

Conforme pesquisa realizada pelo Nacional Institute of Standards and 

Technology – NIST (EUA), após entrevistar sobreviventes do processo de evacuação 

das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York (EUA), chegou-se à 

conclusão que as pessoas que sobreviveram a esse terrível incidente levaram em 

média 6 (seis) minutos para reagir e tomar a decisão de evacuar os edifícios. A maioria 

dos sobreviventes se sentiu “paralisada” nos primeiros minutos, sem saber o que 

fazer. Muitos arrumaram suas mesas, desligaram os computadores, pegaram o livro 

que estavam lendo e deram telefonemas, em vez de saírem rápida e instintivamente 

em direção às escadas de emergência (Moncada, 2005). 
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10.2.2. Análise tipológica da Edificação 

 

10.2.2.1. Entorno 

 

A localização de novos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde deve 

considerar inicialmente as condições construtivas e os riscos inerentes ao terreno 

pretendido, não sendo recomendável a implantação de uma nova edificação para 

abrigar um EAS em áreas costeiras ou às margens de rios e córregos ou ainda em 

terrenos sujeitos a alagamentos ou deslizamentos. 

Deve-se também considerar a ocupação dos terrenos adjacentes e arredores,  

não sendo recomendável a instalação de EAS próximo a locais que possuam riscos 

elevados, alta carga incêndio ou ainda alta carga tóxica, como postos ou depósitos de 

combustíveis, fábricas ou depósitos de fogos de artifício, fábricas ou depósitos de 

colchões, fábricas ou depósitos de fertilizantes, depósitos de lixo ou indústrias 

químicas. Por fim, deve-se verificar os demais riscos no entorno do terreno. 

Não é recomendável construir a menos de 2 (dois) quilômetros ou nas rotas de 

aproximação de aeroportos ou heliportos, curvas de estradas de ferro, etc. 

Os recuos mínimos de uma edificação em relação a propriedades adjacentes, 

comumente estabelecidos nas legislações municipais, além de fundamentais ao 

conforto em si, proporcionam um grau de segurança com relação ao risco de incêndio 

das edificações circunvizinhas. 

Na utilização de um terreno com outras edificações, deve-se considerar 

omesmo princípio e assim adotar-se como premissa que a distância de separação 
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mínima entre um EAS e as edificações adjacentes deve ser superior a 8 (oito) metros, 

possibilitando o isolamento de riscos, minimizando as chances de propagação de 

incêndio através de radiação térmica. 

Recomenda-se a previsão de área específica para a implementação de uma 

edificação externa para depósito de produtos inflamáveis. Essa área deve observar 

as mesmas restrições quanto à distância mínima de separação das demais 

edificações no terreno e dos limites externos desse. 

Sempre que possível, deve-se privilegiar localizações com boa malha viária, 

viabilizando o fácil acesso de veículos de emergência, dentre os quais as viaturas dos 

bombeiros na eventualidade de um sinistro. 

 

10.2.2.2. Distribuição de Áreas 

 

Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde se diferenciam 

fundamentalmente pelo nível de atenção à saúde (primária, secundária etc.), pelos 

serviços assistenciais prestados (gerais, especializados etc.) e pelo público que 

atendem (geral, específico, infantil etc.). Já as edificações que abrigam os EAS podem 

ser diferenciadas fundamentalmente por sua tipologia e distribuição. Assim, as 

edificações assistenciais podem apresentar diferentes formatos, maior ou menor área 

construída, podem ser mais ou menos verticalizadas, permitindo acomodar diversos 

arranjos internos no sentido de atender às necessidades funcionais particulares 

dessas. 
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As características tipológicas em si, bem como a distribuição de áreas e 

ocupações na edificação, são vetores determinantes das características de segurança 

contra incêndio dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e, portanto, fatores 

preponderantes na resultante de vítimas de um eventual incêndio. 

A área de pronto-atendimento deve ser localizada no pavimento de acesso, 

privilegiando um mais rápido ingresso de pacientes de urgência e emergência para 

triagem. Essa unidade apresenta uma grande demanda por serviços de apoio ao 

diagnóstico. Portanto, é recomendável que o centro de diagnóstico fique o mais 

próximo possível do pavimento de acesso, ou seja, preferencialmente no pavimento 

imediatamente acima desse. Os serviços de diagnósticos são ainda utilizados por 

pacientes e público externo, não familiarizados com as rotas de evasão, justificando 

sua localização próxima à saída da edificação. 

Recomenda-se que a área destinada ao centro de estudos e/ou auditório seja 

preferencialmente localizada no pavimento imediatamente acima ou abaixo do 

pavimento de acesso. Sugere-se ainda que seja considerada a implementação de 

uma ou mais escadas de segurança exclusivas para essa área, não interferindo nos 

demais fluxos da edificação. 

Considerando a grande dificuldade na retirada vertical de pacientes de 

unidades de terapia intensiva em caso de emergência, do ponto de vista de segurança 

contra incêndio, essas também devem estar o mais próximas possível do pavimento 

de acesso. Ao mesmo tempo, recomenda-se que o posicionamento dessas unidades 

privilegie o fluxo funcional, estando próximas do setor de atendimento imediato. 
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Já o centro cirúrgico e/ou o centro obstétrico devem estar localizados nos 

pavimentos intermediários, estando próximos tanto das unidades de terapia intensiva 

quanto do pronto-atendimento. Em seguida, têm-se os pavimentos de internação. 

Considerado como um dos maiores riscos nas edificações verticalizadas, do 

ponto de vista de segurança contra incêndio, os serviços de nutrição, cozinha 

(pacientes e funcionários) e o refeitório devem ser integrados e, preferencialmente, 

localizados nos pavimentos superiores, contemplando uma rota de abastecimento 

dedicada. 

Por outro lado, os serviços de alimentação destinados a 

acompanhantes/visitantes devem ser localizados próximos ao centro de estudos e 

auditório, também nos primeiros pavimentos da edificação, reduzindo a circulação do 

público não familiarizado com a edificação. Nesse caso, as medidas de segurança 

contra incêndio da cozinha dessa área devem ser reforçadas. 

A distribuição espacial das unidades funcionais e de seus respectivos 

ambientes, ou seja, as posições relativas dessas unidades no Estabelecimento 

Assistencial de Saúde devem ser estudadas levando-se em consideração, não só as 

necessidades e fluxos inerentes ao funcionamento dessas unidades, mas também as 

condições específicas de segurança contra incêndio das mesmas. 

Não se pretende estabelecer aqui uma padronização de solução arquitetônica 

para os mais variados tipos de edificações destinados aos serviços de assistência à 

saúde mas, sim, suscitar um melhor planejamento da setorização dessas edificações, 

de forma a proporcionar soluções igualmente eficientes no atendimento das 
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necessidades funcionais e dos diferentes fluxos, ao mesmo tempo, muito mais 

eficazes quanto às condições de segurança contra incêndio. 

A setorização das áreas nos EAS influencia diretamente na segurança dos 

usuários! 

 

10.2.2.3 Classificação 

 

Como visto anteriormente, as características particulares de cada edificação 

quanto a sua área, altura, volumetria e ocupação prevista são determinantes de sua 

utilização e influenciam diretamente os vetores da propagação de um eventual sinistro 

de incêndio, portanto, essas mesmas características devem  ser utilizadas para 

determinar as medidas mínimas de segurança contra incêndio a serem adotadas 

como base das ações de prevenção. 

Assim, para uniformizar a tratativa das medidas de segurança contra incêndio 

nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, adotou-se uma metodologia de 

classificação para tipificar as edificações: 
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Considerando o desenvolvimento de um novo Estabelecimento Assistencial de 

Saúde, recomenda-se, ainda na fase de estudo preliminar, realizar uma projeção da 

área necessária para atendimento do programa de necessidades e as possíveis 

soluções de volumetria decorrentes, com a definição de número de pavimentos, a 

definição do pavimento de descarga13 e assim definir as alturas aproximadas das 

alternativas para o partido arquitetônico. 
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Com a volumetria preliminarmente definida para cada alternativa de partido, 

deve-se então classificar os partidos de solução para o EAS conforme metodologia de 

enquadramento proposta nas tabelas anteriores e, assim, proceder a uma análise 

crítica dos requisitos mínimos de segurança contra incêndio de cada uma dessas 

alternativas, verificando as necessidades de medidas especiais complementares, 

como parte do processo de análise de viabilidade técnica. 

De maneira análoga, no caso de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

existentes, sugere-se a realização da classificação conforme metodologia de 

enquadramento nas tabelas e em seguida, fazer a análise crítica dos requisitos 

mínimos de segurança contra incêndio do EAS, confrontando os resultados com as 

medidas efetivamente existentes e em funcionamento, orientando as prioridades e 

investimentos em melhorias. 

Recomenda-se que todos os EAS possuam as seguintes condições mínimas 

de segurança contra incêndio, definidas como Sistema Básico de Segurança Contra 

Incêndio (SBSI): 

1) Acesso de viatura à edificação. 

2) Segurança estrutural contra incêndio. 

3) Controle de materiais de acabamento e revestimento. 

4) Sinalização de emergência. 

5) Rotas de fuga e saídas de emergência. 

6) Iluminação de emergência. 

7) Alarme de incêndio 

8) Extintores. 
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9) Brigada de incêndio. 

10) Plano de emergência contra incêndio. 

Em função da altura, da área, dos serviços ou de outras características 

particulares do EAS, recomenda-se que a edificação possua as instalações do 

sistema básico (ou SBSI) e, adicionalmente, os Sistemas Especiais de Segurança 

Contra Incêndio (SESI) conforme determinados na Tabela a seguir, devendo ser 

observadas as ressalvas apresentadas em notas transcritas a seguir: 

1) Compartimentação Horizontal e Vertical. 

2) Sistema de Detecção Automática de Incêndio. 

3) Sistema de Hidrantes e Mangotinhos. 

4) Sistema de Chuveiros Automáticos. 

5) Sistema de Controle de Fumaça. 

Todos esses Sistemas de Segurança Contra Incêndio encontram-se melhor 

detalhados na sequência desse Manual, juntamente com algumas das 

recomendações para sua implantação. 
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Considerando a obrigatoriedade de assegurar-se a continuidade das 

operações dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de referência, bem como a 

necessidade de proteger os altos investimentos realizados em determinados 

equipamentos de diagnóstico por imagem ou ainda em sistemas de informática 

específicos, deve-se cogitar implementar, adicionalmente aos Sistemas Especiais de 

Segurança Contra Incêndio, modernos sistemas complementares de supressão 

automática de incêndio através de agentes extintores limpos. 
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10.2.3. Sistema Básico de Segurança Contra Incêndio 

 

10.2.3.1. Acesso de Viaturas à Edificação 

 

Já na definição do partido arquitetônico, é recomendável assegurar-se o livre 

acesso de viaturas de emergência ao EAS e a todas as suas edificações, 

considerando as necessidades de utilização tanto em situação normal como também 

em situação de emergência. 

Recomenda-se que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde tenha pelo 

menos uma de suas fachadas15 com acesso direto, livre e desimpedido reservado 

aos veículos de resgate do Corpo de Bombeiros, através de uma faixa de 

estacionamento dedicada, localizada a menos de 8,00 m da projeção da edificação. 

Essa faixa de estacionamento, paralela a uma fachada acessível, deve ser alcançada 

preferencialmente através da via pública ou ainda através de pelo menos uma via de 

acesso de emergência16. 

As faixas de estacionamento (sobre grama, piso ou laje) devem possuir 

comprimento mínimo de 15,00 m, largura livre para estacionamento e operação de no 

mínimo 6,00 m e inclinação máxima (longitudinal ou transversal) de 8%, suportando 

um peso de 45 toneladas (The City of Calgary Fire Department, 2008). 

A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada através de 

placas verticais reflexivas (de alta intensidade) com indicação de proibido parar e 

estacionar, bem como através de sinalização horizontal de solo, com a demarcação 

de um retângulo por faixas amarelas reflexivas, identificada com os dizeres 
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“RESERVADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS”. Essas faixadevem estar livres de 

postes, painéis, árvores ou quaisquer outros elementos que possam obstruir a 

operação das viaturas aéreas de intervenção ou resgate. 

 

No caso de edificações assistenciais de saúde existentes, recomenda-se o 

estudo de viabilidade junto aos órgãos competentes para implementação de “faixa de 

estacionamento”, reservando-se área paralela a no mínimo uma fachada da 

edificação. 

No caso de edificações classificadas como tipo H-I ou H-II, conforme a Tabela 

2 – Classificação dos EAS quanto à altura, a distância da via pública à edificaçãodeve 

ser inferior a 20,00 m. Já para as edificações classificadas como tipo H-III ou H-IV, a 

distância de acesso à edificação deve ser inferior a 10,00 m. Se as distâncias máximas 

permitidas não puderem ser atendidas, devem ser implementadas uma ou mais vias 

de acesso de emergência. 

Já para as edificações classificadas como H-V ou H-VI recomenda-se a 

previsão de acesso a pelo menos duas fachadas distintas (preferencialmente 

opostas), com a distância da via pública à edificação não superando 10,00 m. 

O dimensionamento da via de acesso de emergência (sobre piso ou laje) deve 

considerar as necessidades determinadas pelas viaturas operacionais do Corpo de 

Bombeiros, possuindo largura livre mínima de 6,00 m (não sendo permitido o 

estacionamento de veículos nessa faixa), altura livre mínima de 4,50 m e ter 

capacidade de suportar um peso de 45 toneladas. 
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Figura 4 – Vias de Acesso 

 

 

Se o acesso de emergência for provido de portão, esse deve possuir passagem 

livre com largura mínima de 4,00 m e altura mínima de 4,50 m. 
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No caso do município do EAS ser atendido por Corpo de Bombeiros Militar, 

sugere-se que seja realizada consulta formal quanto à possibilidade do abrandamento 

dos requisitos mínimos de altura, largura e peso definidos nessa seção em razão das 

viaturas efetivamente disponíveis para atendimento do EAS. Na ausência de Corpo 

de Bombeiros Militar, recomenda-se que sejam seguidos os parâmetros mínimos aqui 

estabelecidos. 

Os registros externos de recalque do sistema de chuveiros automáticos e do 

recalque do sistema de combate por hidrantes devem ser preferencialmente 

disponibilizados junto à “faixa de estacionamento” mais favorável. 

Objetivando facilitar os serviços de coordenação numa situação de sinistro, 

recomenda-se que a sala (central) de segurança ou a sala da brigada de incêndio do 
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Estabelecimento Assistencial de Saúde seja localizada o mais próxima possível da 

“faixa de estacionamento” mais favorável. 

 

10.2.3.2. Segurança Estrutural Contra Incêndio 

 

As principais ações que causam esforços nas estruturas das edificações à 

temperatura ambiente são a ação da gravidade e a ação eólica (ventos). Já numa 

situação de incêndio, deve ser considerada também a ação térmica. A ação térmica 

no aço ou no concreto armado é traduzida pela redução de suas propriedades 

mecânicas, ou seja, há a redução progressiva de resistência e rigidez em função da 

elevação da temperatura (Silva, et al., 2003). De maneira análoga, a capacidade das 

estruturas mistas, das estruturas de madeira, de alumínio e de alvenaria estrutural é 

afetada pela ação do fogo. 

A integridade estrutural da edificação deve ser garantida, no mínimo, pelo 

tempo necessário para relocar, movimentar no mesmo pavimento ou evacuar os 

ocupantes que não são imediatamente ameaçados pelo desenvolvimento do incêndio 

(Coté, et al., 2009). 

Os elementos de madeira sofrem carbonização na superfície exposta ao fogo, 

reduzindo a área resistente e realimentando o incêndio. A região central recebe 

proteção proporcionada pela camada carbonizada (Silva, 2012). 

Já o concreto armado é um material constituído por vários materiais. Em 

situação normal, ou seja, à temperatura ambiente, o concreto comporta-se como um 

material homogêneo. Já a altas temperaturas, a heterogeneidade do concreto armado 



 

 

Pá
gi

na
21

9 

é realçada e verificam-se dilatações térmicas diferentes de seus componentes, 

exercendo pressões nos poros do concreto devido à evaporação da umidade, as quais 

conduzem à formação de tensões térmicas na microestrutura do concreto endurecido. 

Essas tensões levam à fissuração excessiva e potencializam o enfraquecimento do 

concreto (Costa, et al., 2002). 

Dentre as formas de desagregação por que passa o concreto armado quando 

aquecido, destaca-se o fenômeno do “spalling”17, que pode assumir um caráter 

imprevisível, durante os primeiros minutos de incêndio (Costa, et al., 2002). 

O aumento crescente das fissuras no curso do incêndio reduz ainda mais a 

resistência residual do concreto. Porém, se lascamentos e fissurações excessivos 

ocorrerem, a armadura de aço pode fragilizar-se rapidamente devido à exposição ao 

calor intenso e levar o elemento estrutural à ruína. Dessa forma, os danos 

progressivos do concreto podem colocar em grave risco as ações de salvamento e 

combate ao fogo na edificação (Silva, et al., 2003). 

Assim, os elementos estruturais dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

devem atender aos tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) para que, em 

situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural da edificação assegurando 

tempo suficiente para as intervenções das equipes de resposta, quer sejam internas 

ou externas. 

Normalmente, não há risco de falha estrutural antes da inflamação 

generalizada. O risco de dano estrutural pode ser expresso em termos do tempo para 

atingir a inflamação generalizada no compartimento em relação ao tempo requerido 

para início das ações de combate ao incêndio. Se a inflamação generalizada ocorre, 
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o compartimento inteiro será envolvido pelo fogo e um controle bem-sucedido do 

incêndio deixa de ser esperado. Isso significa que evitar a inflamação generalizada é 

questão prioritária na segurança da edificação. 

Os tempos requeridos de resistência ao fogo são aplicados aos elementos 

estruturais e de compartimentação e recomenda-se que sejam definidos a partir da 

altura da edificação e da disponibilidade ou não de Bombeiros Militares no município 

do EAS. Assim, sugere-se adotar, no mínimo, os tempos definidos na Tabela a seguir: 

 

No que diz respeito às exigências normativas de segurança das estruturas em 

situação de incêndio e os tempos mínimos requeridos, recomenda-se consultar o 

disposto na ABNT NBR 14.432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos das edificações. Já para fins de dimensionamento das estruturas, 
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consultar a ABNT NBR 14.323 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas 

de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio e a ABNT NBR 15.200 – 

Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

As Normas Técnicas referenciadas anteriormente apresentam métodos de 

cálculo simplificado para dimensionamento de elementos estruturais isolados, de 

forma a atenderem com precisão o TRRF solicitado. Entretanto, em alguns casos, 

esse dimensionamento simplificado pode não ser a solução mais econômica e, assim, 

podem ser utilizadas soluções mistas com o emprego de barreiras térmicas com o uso 

de materiais de revestimento resistentes ao fogo, como o próprio concreto (placas pré-

moldadas ou ainda moldado “in loco”), fibras minerais projetadas, fibras cerâmicas 

rígidas ou semirrígidas (envelopamento), gesso acartonado (em placas), tintas 

intumescentes18 e outros. 

Esse Manual não tem a pretensão de ser um “código de obras e edificações”, 

mas particularmente no caso de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, algumas 

características construtivas devem ser minimamente seguidas, com o propósito de 

assegurar a estabilidade estrutural pelo tempo necessário ao abandono seguro de 

ocupantes com dificuldades ou restrições locomotoras. Tempo esse que deve ser 

consideravelmente maior que o verificado em edificações similares com outras 

ocupações. 
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10.2.3.3.  Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento 

 

A falta de controle adequado do potencial de inflamabilidade e emissão de 

gases dos materiais de acabamento e revestimento empregados na  construção de 

edificações e especialmente os aplicados na decoração de interiores dessas pode 

contribuir em muito para majorar de forma catastrófica as consequências de um 

princípio de incêndio. 

Quando os materiais possuem altos índices de propagação superficial de 

chama, contribuem diretamente para o crescimento do incêndio em seu local de 

origem, bem como determinam a rápida propagação para ambientes adjacentes, 

dificultando o controle e a contenção do sinistro, majorando todo tipo de prejuízos. 

Já quando esses materiais possuem altos índices de densidade óptica de 

fumaça, liberam maiores quantidades de gases tóxicos e/ou combustíveis, 

contribuindo diretamente para minimizar a visibilidade dos ambientes afetados pelo 

incêndio, gerando pânico e dificultando as ações de evasão e/ou resgate, aumentando 

o número de vítimas. 

A crescente utilização de materiais sintéticos na construção das edificações, no 

mobiliário, na decoração ou acabamento interno dessas vem fazendo que a toxidade 

da fumaça produzida em caso de incêndio seja cada vez maior, verificando-se nos 

últimos anos, significativo aumento de vítimas fatais em decorrência da inalação de 

fumaça. 
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Os materiais sintéticos apresentam também uma maior liberação de energia, 

fazendo com que a velocidade de propagação dos incêndios modernos seja mais 

elevada e a probabilidade de ocorrência da inflamação generalizada (flashover). 

Assim, propõe-se que seja realizado rígido controle de materiais de 

acabamento e revestimento (CMAR) a serem empregados nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde, objetivando estabelecer um nível aceitável de segurança 

contra incêndio que dificulte o crescimento e a propagação das chamas e, ao mesmo 

tempo, limite o desenvolvimento de fumaça, maximizando as condições de 

sobrevivência em caso de sinistro. 

Dentre os diversos critérios adotados na escolha dos materiais de acabamento, 

materiais de revestimento e materiais termoacústicos, tanto na fase de projeto quanto 

na fase de construção do Estabelecimento Assistencial de Saúde, deve-se considerar 

as características e comportamentos dos materiais em situação de incêndio. 

Sugere-se que desde o início da fase de especificação e compra seja 

providenciada a documentação técnica comprobatória das características de reação 

ao fogo de todos os materiais a serem utilizados na edificação, especialmente os 

materiais de piso, paredes ou divisórias, tetos ou forros e ainda os revestimentos dos 

espaços construtivos e das infraestruturas de instalações. 

Conforme a finalidade a que se destina o material de acabamento ou 

revestimento, recomenda-se que seja adotado um produto que atenda à classificação 

apresentada no Quadro 1, conforme enquadramento desse material no Quadro 2, 

Quadro 5 ou Quadro 4, em função de suas características de reação ao fogo conforme 

os resultados dos ensaios específicos. 
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Notas gerais sobre os quadros anteriores: 

 Componentes construtivos onde não são aplicados revestimentos ou 

acabamentos em razão de já se constituírem em produtos acabados, incluindo divisórias, 

forros, telhas, painéis em geral, faces inferior e superior de coberturas, entre outros, também 

estão submetidos aos critérios apresentados nos Quadros. 
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 Materiais isolantes termoacústicos não aparentes, que podem contribuir para o 

desenvolvimento do incêndio, como por exemplo: espumas plásticas protegidas por materiais 

incombustíveis, lajes mistas com enchimento de espumas plásticas protegidas por forro ou 

revestimentos aplicados diretamente, forros em grelha com isolamento termoacústico 

envoltos em filmes plásticos e assemelhados, devem se enquadrar nas Classes I ou II-A 

quando aplicados no teto/forro ou paredes. 

 Materiais isolantes termoacústicos aplicados nas instalações de serviço e em 

redes de dutos de ventilação e ar-condicionado, bem como em cabines ou salas de 

equipamentos, aparentes ou não, devem se enquadrar entre as Classes I a II–A. 

 Materiais empregados nas circulações (corredores) que dão acesso às 

saídas de emergência enclausuradas devem enquadrar-se nas Classes I ou IIA, e os 

materiais empregados no interior das escadas, rampas e descargas integrantes das 

saídas de emergência devem se enquadrar nas Classes I ou II-A, apresentando Dm 

≤ 100. 

 Os materiais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento 

termoacústico no interior de poços de elevadores, monta-cargas e shafts devem ser 

enquadrados na Classe I ou Classe II-A, apresentando Dm ≤ 100. 

Os ensaios de reação ao fogo para classificação dos diversos materiais, 

conforme as Normas Técnicas referenciadas em cada quadro, devem levar em conta 

e reproduzir a maneira como efetivamente serão aplicados na edificação. Caso o 

material seja aplicado sobre um substrato combustível, esse deverá ser incluído na 

realização do ensaio. 

Para classificação e enquadramento dos materiais nos quadros apresentados, 

recomenda-se que somente sejam aceitos laudos técnicos ou relatórios de ensaios 
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emitidos por laboratórios isentos e idôneos, com comprovada acreditação nacional ou 

internacional. 

Destaca-se ainda que os materiais empregados nos consultórios, enfermarias 

e quartos de internação (“hotelaria”) dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

requerem especial atenção. Recomenda-se a aplicação de retardantes de chama em 

colchões, cortinas, tecidos fibrosos de algodão e poliéster de divisórias, cadeiras, 

sofás e outros. Os produtos retardantes têm por objetivo inibir o crescimento e a 

propagação de chamas, evitando que o fogo se alastre, contribuindo para o controle 

do risco. Em contato com o fogo, a solução que penetrou no material protegido se 

carboniza formando uma espécie de barreira, dificultando a progressão do incêndio, 

garantindo um maior tempo de reação para o eventual combate. 

 

10.2.4. Sinalização de Emergência 

 

É altamente recomendável que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde, 

independentemente de sua área e/ou altura, possua um sistema de sinalização de 

emergência adequado. Há de se ter em consideração, que grande parte dos usuários 

dos EAS não se encontra familiarizada com a edificação, com seus equipamentos de 

segurança e com suas saídas. 

A sinalização de emergência numa edificação tem múltipla finalidade. 

Inicialmente visa reduzir a probabilidade de ocorrência de um “princípio” de incêndio, 

alertando para os diversos riscos existentes, prezando para que sejam adotadas 
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ações adequadas específicas para cada risco verificado, contribuindo de forma eficaz 

com as ações de prevenção. 

A sinalização de emergência tem também por finalidade orientar as ações de 

combate, facilitando a localização de equipamentos específicos para tal e, por fim, tem 

por finalidade principal, a função de orientar o acesso às rotas de fuga e saídas de 

emergência para abandono seguro da edificação em caso de sinistro. 

A sinalização de segurança contra incêndio e pânico faz uso de símbolos, 

mensagens e cores objetivamente definidos conforme constante na Parte 2 da ABNT 

NBR 13.434 e assim, não variam em razão da localidade da edificação e não devem 

ser alterados, permitindo que os usuários possam facilmente reconhecê-los e 

interpretá-los corretamente. 
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Os diversos tipos de sinalização de emergência devem ser implantados em 

função de características específicas de uso e dos riscos de cada área do 

Estabelecimento Assistencial de Saúde, bem como em função de necessidades 

básicas para garantir a segurança contra incêndio, conforme disposto na ABNTNBR 

13.434, constando de: 

 Sinalização básica: 

−− proibição; 

−− alerta; 

−− orientação e Salvamento; 

−− equipamentos de Combate e Alarme. 

“As sinalizações básicas de emergência destinadas a orientação e salvamento, 

alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito 

fotoluminescente.” 

 Sinalização complementar: 

−− rotas de Saída; 

−− obstáculos e Riscos; 

−− mensagens Escritas; 

−− demarcações de Áreas. 

“As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída 

e as de indicação de obstáculos e riscos devem também possuir efeito 

fotoluminescente.” 

As sinalizações de emergência devem ser instaladas em locais visíveis a uma 

altura mínima de 1,80 metro, medida do piso acabado à base da sinalização, 
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distribuídas em mais de um ponto nas áreas de risco e/ou compartimentos, de modo 

que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro 

da aludida área, estando distanciadas por no máximo 15 (quinze) metros entre si. 

Adicionalmente, a sinalização de orientação e/ou de rotas de saída deve ser 

instalada de maneira tal que, de qualquer ponto na direção de evasão, seja possível 

visualizar o ponto seguinte, respeitando o mesmo limite máximo. 

A mensagem indicativa de “SAÍDA” deve estar sempre grafada em língua 

portuguesa, opcionalmente podendo ser complementada com indicação em língua 

estrangeira. 

Em escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no 

interior da caixa de escada de emergência, deve-se incluir uma sinalização de porta 

de saída com seta indicativa da direção do fluxo através do pictograma apropriado. 

Observar que a abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de 

qualquer sinalização. 

Quando o equipamento de combate a incêndio se encontrar instalado em uma 

das faces de um pilar, todas as faces visíveis do pilar devem ser sinalizadas para que 

seja possível a localização do equipamento de qualquer posição dentro da área. 

Como mencionado anteriormente, a fumaça desenvolvida no incêndio pode 

encobrir a sinalização mais alta e comprometer o entendimento da sinalização de 

segurança, dificultando em muito ou inviabilizando a rápida localização das saídas e 

rotas de fuga, justificando assim os investimentos na implementação de sinalização 

de fuga a baixa altura. 
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Cabe destacar que a sinalização a baixa altura deve possuir características 

fotoluminescentes distintas e mais rigorosas que a sinalização aplicada em altura 

convencional, pois por estar mais afastada das fontes de iluminação, apresenta um 

carregamento mais lento. 

Materiais devem possuir resistência mecânica suficiente, destacando-se da 

comunicação visual instalada para outros fins. 

Observar que os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de 

emergência devem utilizar elementos fotoluminescentes para as cores branca e 

amarela dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar 

sinalizações de orientação e salvamento, equipamentos de combate a incêndio, 

alarme de incêndio e sinalização complementar de rotas de saída. Destaca-se que o 

aludido material fotoluminescente deve atender à DIN 67510 ou norma internacional 

de igual ou maior rigor. 
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As placas de sinalização de emergência devem ser confeccionadas em material 

rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa, não inflamável e autoextinguível, 

não radioativo, isento de fósforo e chumbo, resistente a raios UV e agentes químicos, 

apresentando no mínimo 2,00 mm de espessura. 

Novamente considerando que grande parte dos ocupantes desconhece a 

edificação, sugere-se a implementação de placas de sinalização com “mapas” das 

rotas de fuga em todas as salas de espera e atrás das portas das áreas de internação. 

De maneira análoga, devem igualmente ser disponibilizados em locais estratégicos 

“mapas” táteis com as rotas de fuga. 

Nos corredores de circulação, a sinalização de emergência deve 

preferencialmente ser instalada perpendicularmente às paredes, permitindo a 

visualização de ambos os lados desses. Ressalta-se que a sinalização de emergência 

não deve interferir no funcionamento dos demais sistemas de proteção do EAS, 

especialmente com a atuação dos bicos de chuveiros automáticos, sendo necessário 

manter-se um afastamento desses. 

Recomenda-se realizar projeto específico de sinalização de emergência, 

integrando-a às premissas de comunicação para atendimento aos portadores de 

necessidades especiais conforme o disposto na ABNT NBR 9.050, em uma solução 

única. 
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Sugere-se a implementação de um “Plano de Manutenção” formal com vistorias 

periódicas, adequadamente documentadas, realizando através de uma rotina de 

rondas trimestrais a verificação da alocação adequada da sinalização de emergência 

em suas posições originais de projeto, tomando as medidas corretivas quando 

necessárias. 

Cabe ressaltar que toda intervenção arquitetônica, obra, reforma ou ampliação 

do Estabelecimento Assistencial de Saúde deve ensejar uma validação da sinalização 

de emergência originalmente existente na área e, caso necessário, essa deve ser 

complementada ou alterada no sentido de atender às novas necessidades. 

 

10.2.5. Rotas de Fuga e Saídas de Emergência 

 

As rotas de fuga são caminhos contínuos, proporcionado por portas, 

corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou 

outros dispositivos de saída ou ainda combinações desses, para atingir as saídas de 

emergência de uma edificação. 
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Já as saídas de emergência são caminhos contínuos, devidamente protegidos 

e sinalizados, a serem percorridos pelos ocupantes do Estabelecimento Assistencial 

de Saúde em caso de emergência, de qualquer parte da edificação até atingir a via 

pública ou espaço aberto exterior protegido, em comunicação com o logradouro. 

As saídas de emergência têm como principal objetivo permitir que os ocupantes 

abandonem de forma organizada a edificação em caso de incêndio e/ou pânico, 

resguardando sua integridade física, ao mesmo tempo em que permite o acesso de 

guarnições dos bombeiros. 

As características dos ocupantes de uma edificação são fatores importantes 

para avaliar os critérios de definição das saídas de emergência (Coté, et al., 2009). 

As saídas de emergência devem ser dimensionadas em função da população 

do Estabelecimento Assistencial de Saúde, atendendo também a um mínimo 

preestabelecido. Sugere-se que a população de cada pavimento seja calculada 

utilizando as áreas úteis dos pavimentos, divididas pelos coeficientes de densidade 

apresentados na Tabela 6 a seguir: 
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A largura das rotas de fuga e saídas de emergência deve ser dimensionada em 

função do número de pessoas que por ela devam transitar na eventualidade da 

ocorrência de um sinistro, desde que atendendo o mínimo preestabelecido. 

Os acessos às saídas de um pavimento devem ser dimensionados 

exclusivamente em função da população desse pavimento, enquanto as escadas, 

rampas e descargas devem ser dimensionadas em função do pavimento de maior 

população. 

A largura das saídas de emergência (acessos, escadas e descarga) é dada 

pela fórmula: N = P / C. 

Onde: 

N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro. 

P = População, conforme coeficientes da Tabela 6. 

C = Capacidade da unidade de passagem, conforme Tabela 7. 

 

 

As rotas de fuga e saídas de emergência devem sempre permanecer 

desobstruídas. 

Essas não devem ser utilizadas como recepção ou salas de espera,  bem como 

na guarda de materiais ou ainda para instalação de telefones, bebedouros, extintores 
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ou quaisquer objetos que possam vir a reduzir a largura mínima necessária à evasão 

ou possam obstruir o tráfego. 

A construção de escadas e rampas de emergência deve obedecer os demais 

critérios estabelecidos na ABNT NBR 9.077, o código de obras do município (se mais 

restritivo que a NTO), bem como as outras exigências legais supervenientes, 

possuindo largura de: 

 1,65 m para as escadas, os acessos (corredores e passagens) e descarga; 

 2,20 m para as rampas, acesso às rampas (corredores e passagens) e 

descarga das rampas. 

Propõe-se que as circulações das unidades de emergência, unidades de 

urgência, centro cirúrgico, centro obstétrico, UTIs e UTQs possuam sempre largura 

igual ou superior a 2,20 m. Isso posto, sugere-se que pelo menos uma das escadas 

de emergência que servem essas áreas deve possuir largura mínima de 2,20 m. 

Recomenda-se que essas áreas sejam locadas em uma única prumada de 

compartimentação. 

Recomenda-se que os tipos de escada de emergência a serem implementados 

no Estabelecimento Assistencial de Saúde sejam determinados em função da altura 

da edificação: 
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A aplicação das legislações municipais determina o cálculo de população dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, mas deve-se ter em mente que as 

legislações ou mesmos as Normas Técnicas determinam os requisitos mínimos de 

segurança e que, muitas vezes, esses podem ser insuficientes para atingir um grau 

de segurança aceitável considerando uma edificação de atenção à saúde em 

particular em razão de suas especificidades ou ainda considerando as necessidades 

específicas de um determinado grupo de usuários. 

Há de se considerar que movimentos verticais de pacientes dentro de 

edificações de atenção à saúde são processos demorados e ineficientes, em 

particular, de pacientes em áreas críticas que devem estar conectados a aparelhos de 



 

 

Pá
gi

na
23

9 

suporte à vida, sendo de movimentação difícil ou, em alguns casos, impossível 

(Venezia, 2011). 

Ao contrário da maioria das outras ocupações, a pior ação emergencial num 

Estabelecimento Assistencial de Saúde é a relocação ou evacuação vertical dos 

pacientes. Por essa razão, deve-se privilegiar uma estratégia “defend-in-place” (Coté, 

et al., 2009) ou uma estratégia de “defesa no local”, isolando a área sinistrada 

combatendo o incêndio na origem e evitando deslocar pacientes. 

No planejamento das saídas, deve-se pensar a transferência (horizontal) de 

pacientes de uma seção para outra no mesmo pavimento. Essas seções devem ser 

separadas por barreiras corta-fogo ou fumaça, de tal maneira que os pacientes 

confinados em suas camas possam ser transferidos nas próprias camas (Coté, et al., 

2009). 

Considerando os riscos inerentes a um incêndio e suas consequências, 

verifica-se que as distâncias máximas26 a serem percorridas para que um ocupante 

do EAS consiga atingir em curto espaço de tempo um local que ofereça condições 

razoáveis de segurança (escada protegida ou à prova de fumaça, área de refúgio, 

compartimento contra incêndio ou espaço livre exterior) podem variar em função no 

número e disposição de saídas de emergência acessíveis e da existência de sistemas 

especiais de segurança contra incêndio. 

Assim, o desenvolvimento de projetos arquitetônicos para um novo 

Estabelecimento Assistencial de Saúde deve considerar a decisão antecipada sobre 

os sistemas especiais de segurança contra incêndio a serem utilizados na edificação. 
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Novamente recomenda-se observar os critérios mais restritivos dentre o 

estabelecido na ABNT NBR 9.077, o disposto no código de obras do município e as 

demais exigências legais supervenientes, considerando a tabela e notas a seguir: 

 

 

Recomenda-se que todos os pavimentos acima do embasamento (inclusive) 

possuam, no mínimo, duas saídas distintas com distanciamento mínimo de 10,00 

metros entre elas. Essas duas saídas, por sua vez, possam ser acessadas de toda e 

qualquer parte do pavimento. 

Recomenda-se que a distância de corredores sem saída, nos pavimentos 

acima e/ou abaixo do pavimento de descarga, não ultrapasse 9,00 metros, de forma 

a permitir o retorno à porta de saída de emergência, dentro de um tempo razoável. 
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Recomenda-se que as escadas de emergência sejam localizadas nas 

extremidades da edificação e não somente no núcleo central dessa, alocadas de 

forma diametralmente oposta, viabilizando rotas de fuga distintas e não somente uma 

única rota de fuga levando a duas ou mais saídas, que pode vir a ser eventualmente 

bloqueada no incêndio, deixando os ocupantes presos. 

Recomenda-se que a definição de cores a serem utilizadas na pintura das 

escadas de segurança considere sua utilização em caso de emergência e assim, 

recomenda-se que a pintura das paredes internas da escada seja na cor branca, 

mantendo os pisos em um tom cinza claro, e corrimãos em amarelo, objetivando 

melhorar o nível de iluminação e contraste do ambiente. 

De maneira análoga, recomenda-se que sejam implementadas faixas 

antiderrapantes fotoluminescentes em todos os degraus das escadas de emergência, 

contribuindo para a melhoria das condições de segurança dessas e assim facilitando 

o fluxo de evasão. 
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Conforme disposto na ABNT NBR 9.050, junto à porta corta-fogo das escadas 

de emergência, deve haver sinalização tátil e visual informando o número do 

pavimento. Alternativamente, a mesma sinalização pode ser instalada nos corrimãos. 

Recomenda-se que o ingresso nas caixas de escadas de segurança pelo 

pavimento de descarga deve permanecer destrancado, permitindo o acesso de 

equipes de intervenção externas. Alternativamente, pode ser implementada “caixa tipo 

quebre o vidro”, para disponibilizar a respectiva chave e assim sugere-se que essa 

fique a não mais que 1,20 m de distância da porta corta-fogo, entre 0,90 e 1,20 m de 

altura. 

O partido arquitetônico deve considerar a possibilidade de utilização de rampas 

para o deslocamento vertical, facilitando o fluxo de pacientes, especialmente o trânsito 

de deficientes locomotores. Cabe ressaltar que conforme a ABNT NBR 9.077, deve 

se usar rampas para unir dois pavimentos de diferentes níveis em acessos a áreas de 

refúgio, bem como para viabilizar a continuidade entre o acesso de elevadores de 

emergência e a descarga da edificação. O dimensionamento das rampas deve seguir 

o estabelecido na ABNT NBR 9.050. 

Recomenda-se que a utilização de rampas restrinja-se à ligação de, no 

máximo, três pavimentos consecutivos em razão da quebra de compartimentação 

provocada por essas (as rampas acabam permitindo a passagem de fogo e a 

circulação de fumaça entre compartimentos). 

Outrossim, deve-se limitar as dimensões das áreas a serem interligadas pelas 

rampas, fazendo com que a somatória das duas ou mais áreas, tomadas 

individualmente, seja inferior a área máxima de compartimentação estabelecida. 
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Novamente, conforme apresentado na ABNT NBR 9.050, é obrigatória a 

instalação de corrimãos e guarda-corpos nos dois lados das rampas e escadas. 

Assim, esses devem ser construídos em materiais rígidos, firmemente fixados 

às paredes ou barras de suporte e oferecer condições seguras de utilização. 

Esses corrimãos devem permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo 

preferencialmente de seção circular entre 3,50 cm e 4,50 cm de diâmetro. Deve ser 

verificado o espaço livre de 4,00 cm, no mínimo, entre a parede e o corrimão. 

O corrimão deve prolongar-se, pelo menos, 0,30 m antes do início e após o 

término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a 

vazão, devendo ser contínuo, sem interrupção nos patamares das escadas ou 

rampas. As extremidades do corrimão devem ter acabamento recurvado, ser fixadas 

ou justapostas à parede. 

Recomenda-se que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde classificado 

como E-III conforme Tabela 3 – Classificação dos EAS quanto ao atendimento ou 

estrutura física, ou edificações que possuam atividades que demandem internação, 

cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico ou procedimentos médicos com a 

utilização de anestesia geral, possuam no mínimo um elevador de emergência por 

eixo de compartimentação. Esses, por sua vez, devem: 

 ser independentes dos elevadores de uso comum; 

 ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 2 horas de fogo; 

 atender a todos os pavimentos do edifício, incluindo subsolos; 

 ter portas metálicas abrindo para hall enclausurado e pressurizado; 

 ter circuito de alimentação elétrica independente; 
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 estar ligados a um grupo motogerador de emergência; 

 permitir serem ligados a um gerador externo na falha do gerador interno. 

Recomenda-se que as dimensões internas da cabine dos elevadores de 

emergência possuam, no mínimo, as dimensões livres de 2,10 m x 1,30 m, permitindo 

o eventual transporte de macas. 

Tanto para as escadas quanto para os elevadores de emergência, os 

elementos de compartimentação, constituídos pelo sistema estrutural das 

compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, devem atender no 

mínimo o mesmo TRRF da estrutura principal da edificação. 

Recomenda-se que todas as portas de acesso que proporcionem condições de 

evasão devam abrir no sentido da saída e, ao abrir, não reduzam as dimensões 

mínimas exigidas para os acessos. 

Todas as rotas de fuga e saídas de emergência devem ter iluminação natural 

e/ou artificial em nível suficiente, conforme disposto na ABNT NBR 5.413, garantindo 

as condições mínimas de segurança ao processo de evasão, independentemente das 

condições de iluminamento externo. Assim, mesmo nos casos de edificações 

destinadas a uso exclusivo durante o período diurno, é indispensável a iluminação (de 

emergência) artificial (CBPMESP, 2011). 

Recomenda-se também que seja evitada a instalação de espelhos nos 

corredores de rota de fuga ou próximos às saídas de emergência, pois podem acabar 

prejudicando a visibilidade das saídas de emergência. 
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Objetivando a segurança dos usuários em situações de pânico ou emergência, 

todos os vidros a serem instalados nas rotas de fuga devem ser do tipo laminado. Já 

os vidros existentes nessas rotas de fuga devem ser protegidos por meio da aplicação 

de lâminas de Polivinil Butiral (PVB) ou ainda outros filmes antiestilhaçamento. 

Conforme verificado na Parte 1 da ABNT NBR 13.434, os elementos 

translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinadas a 

fechamento de vãos (portas e painéis divisórias) integrantes de rotas de saída, devem 

possuir tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 mm, 

aplicada horizontalmente em toda sua extensão, na altura constante compreendida 

entre 1,00 m e 1,40 m do piso acabado. 

A implementação de barreiras de segurança patrimonial (ex.: portas, catracas, 

etc.) nas rotas de fuga deve obrigatoriamente considerar a manutenção de condições 

adequadas de evasão e as dimensões mínimas necessárias para tal. 

−− Nesse caso, as catracas devem obrigatoriamente ser dotadas de dispositivo 

eletromecânico apropriado que, ao ser acionado, libere automaticamente a passagem, 

removendo qualquer obstáculo do percurso de evasão (ex.: braço que cai). Tal 

dispositivo deve ser acionado automaticamente quando do disparo do sistema de 

alarme de incêndio da edificação, no modo de falha segura. 

−− O eventual portão para acesso de PPNE, se existente, deve abrir no sentido 

de evasão. Quando dotado de trava eletromecânica, deve ser desativada 

automaticamente quando do disparo do sistema de alarme de incêndio da edificação, 

no modo de falha segura. 
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Considerando que grande parte da população dos EAS não se encontra 

familiarizada com as rotas de fuga da edificação, deve-se assumir que a maioria das 

pessoas, instintivamente, considerará que as vias utilizadas para acesso devem ser 

utilizadas como as vias principais de saída de emergência. Assim, embora haja 

necessidade de dispor saídas em lados diametralmente opostos no sentido de 

assegurar caminhamentos distintos na eventual obstrução de uma rota de fuga, há de 

se entender o comportamento esperado nesses casos e assim projetar saídas 

complementares junto aos acessos principais da edificação. 

Sugere-se a elaboração de um “panfleto informativo” simples, de fácil e rápida 

leitura, informando aos visitantes do Estabelecimento Assistencial de Saúde quanto 

às medidas de segurança contra incêndio existentes e como deve-se agir em caso de 

alarme de incêndio. 

 

10.2.6. Iluminação de Emergência 

  

Sistema composto por dispositivos de iluminação de ambientes em nível 

suficiente para permitir a saída segura e rápida dos ocupantes para o exterior de uma 

edificação, prover aclaramento mínimo para as áreas técnicas28, proporcionar a 

execução de intervenção, bem como garantir a continuidade dos serviços essenciais 

em áreas específicas, em caso de interrupção ou falha no fornecimento de energia 

elétrica para o sistema de iluminação normal. Deve ser adotado o disposto na ABNT 

NBR 10.898 – Sistema de Iluminação de Emergência. 
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Adicionalmente, o sistema de iluminação de emergência deve também permitir 

o controle visual das áreas pelas equipes de intervenção possibilitando o controle 

dessas e a eventual localização de pessoas que estejam impedidas de locomoverem-

se. 

A intensidade da iluminação provida pelo sistema de iluminação de emergência 

deve ser adequada para evitar acidentes, produzindo no mínimo 5 lux ao nível do piso. 

Recomenda-se que a variação da intensidade de iluminação não supere a proporção 

de 20:1, respeitando-se as limitações de adaptação da visão humana. Os pontos de 

luz não devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja 

diretamente ou por iluminação refletida. 

Deve ser levada em conta a possível penetração de fumaça nas vias de 

abandono. 

De forma geral, a iluminação de aclaramento29 deve ser implementada em 

todos os locais que proporcionam circulação vertical ou horizontal de saída para o 

exterior da edificação, ou seja, nas rotas de fuga. 

Os pontos de iluminação de emergência devem ser instalados a 

aproximadamente 2,10 metros de altura do piso acabado, respeitando a distância 

máxima de 15,00 m entre eles. 

Já a iluminação para sinalização deve indicar todas as mudanças de direção, 

obstáculos, saídas (acima dos batentes das portas de saída de todos os ambientes 

ocupados), escadas, rampas e etc., não devendo ser obstruída por outras sinalizações 

ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso dos pontos de iluminação para sinalização 

deve ser superior a 30 lumens. 
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A iluminação auxiliar, ou seja, a iluminação destinada a permitir com segurança 

a continuidade de serviços essenciais30, deve prover no mínimo 70% do nível de 

iluminamento do sistema de iluminação normal. 

 

Figura 11 – Iluminação de Emergência para Sinalização 

 

 

As luminárias devem resistir ao impacto indireto de água (combate ao incêndio) 

apresentando grau de proteção mínimo IP24 (de acordo com a ABNT NBR IEC 

60.529) sem danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da 

montagem; devem também apresentar funcionamento normal por no mínimo 1 (uma) 

hora quando submetidas a temperatura igual ou superior a 70 oC.  

Dentre as alternativas de solução para implementação de iluminação de 

emergência, verifica-se o sistema distribuído de blocos autônomos (com baterias 

recarregáveis incorporadas); sistema centralizado com baterias recarregáveis 
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(alimentação por central com carregador adequado); sistema centralizado com grupo 

motogerador (com partida automática), ou combinação desses. 

No sistema distribuído de blocos autônomos de emergência, são utilizadas 

luminárias completas e independentes, com lâmpadas (incandescentes, fluorescentes 

ou leds), baterias recarregáveis, fonte de energia com carregador, controles de 

supervisão da carga e sensor para acionamento automático da luminária, 

incorporados em um único invólucro. 

 

 

 

Recomenda-se que os circuitos de alimentação elétrica dos blocos autônomos 

sejam realizados através de circuitos elétricos dedicados, exclusivos e independentes 

dos demais circuitos de força, permitindo a realização de testes de funcionamento 

com facilidade. 

Esses circuitos de alimentação elétrica devem permanecer constantemente 

energizados (pela concessionária ou pelo grupo motogerador), mantendo as baterias 

carregadas e em plena capacidade. 
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No sistema centralizado com baterias são utilizadas luminárias interligadas 

entre si e a uma central com baterias recarregáveis, através de circuitos elétricos 

dedicados, Normalmente em baixa tensão. A distribuição desses circuitos deve 

preferencialmente utilizar-se de condutos metálicos para uma maior resistência, não 

sendo adequada a ligação em série de luminárias. 

A central do sistema, por sua vez, mantém as baterias constantemente 

carregadas, monitora a tensão da rede elétrica e no caso de qualquer falha, faz o 

acionamento automático dos circuitos de iluminação de emergência. 

Destaca-se que a central de baterias deve ser instalada em um local seguro 

contra ações de um incêndio, adequadamente ventilado e constantemente 

supervisionado. 
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Já no sistema de iluminação de emergência centralizado com grupo 

motogerador, são utilizadas diversas luminárias interligadas entre si e aos quadros 

elétricos terminais da edificação que, por sua vez, são alimentados por esse gerador 

com partida automática, realizada em cerca de 10 segundos depois de detectada a 

falta de energia da concessionária. 

Para o grupo motogerador suportar qualquer sistema de emergência da 

edificação, no caso o sistema de iluminação de emergência, esse deve estar instalado 

em compartimento corta-fogo e fumaça com TRRF 120 min., dotado de acesso 

protegido por PCF-P90, além de estar adequadamente ventilado e sem risco de 

captação de fumaça de um incêndio. 

A tensão de alimentação elétrica das luminárias de aclaramento e balizamento 

dos sistemas de iluminação de emergência em áreas com carga de incêndio, onde se 

antevê o combate com o emprego de água, deve ser de, no máximo, 30 volts. Para 

instalações existentes e na impossibilidade de reduzir-se a tensão de alimentação das 

luminárias, recomenda-se a instalação nos circuitos elétricos de alimentação de 

interruptores diferenciais de 30 mA, protegidos através de disjuntores 

termomagnéticos de no máximo 10 A. 

No caso de utilização de iluminação baseada na tecnologia led (light emitting 

diode), recomenda-se que a temperatura de cor do conjunto de iluminação seja, no 

mínimo, superior a 4.000 K propiciando um índice de reprodução de cor mais 

adequado às intervenções médicas. 



 

 

Pá
gi

na
25

2 

Sugere-se a instalação de luminárias de emergência à prova de explosão para 

aclaramento ou sinalização do depósito de combustíveis, ou outras áreas com risco 

de explosão. 

Recomenda-se que os sistemas de iluminação de emergência sejam 

completamente testados mensalmente. Deve ser verificado o sistema de comutação 

automática, o funcionamento de todas as luminárias, bem como se o tempo mínimo 

requerido para o funcionamento do sistema é atendido. 

 

10.2.7. Alarme de Incêndio 

 

O sistema de alarme de incêndio é uma das principais medidas de proteção 

ativa de qualquer edificação, tendo como finalidade propiciar meio confiável de alertar 

os ocupantes sobre uma situação de sinistro com risco iminente. O alarme, quando 

de um sinistro confirmado, possibilita uma melhor organização dos indivíduos 

viabilizando a evasão mais calma e segura. 

As estatísticas norte-americanas mostram que princípios de incêndio em 

estabelecimentos Assistenciais de Saúde se distribuem igualmente entre os dias da 

semana, mas concentram-se no horário das 9h00 às 18h00. Estranhamente, as 

mesmas estatísticas mostram que a maioria das fatalidades verificadas nos incêndios 

em EAS ocorre no período entre as 18h00 e às 06h00 (Ahrens, 2012), o que justifica 

o investimento numa maior e mais eficiente distribuição de alarmes sonoros e visuais, 

alertando os ocupantes quando da necessidade de abandonar a edificação em caso 

de emergência. 
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Recomenda-se que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde possua um 

sistema de alarme de incêndio, projetado, instalado e mantido em conformidade com 

o disposto na ABNT NBR 17.240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 

 O sistema de alarme de incêndios é um sistema de processamento 

centralizado, contemplando diversos acionadores manuais distribuídos no 

estabelecimento Assistencial de Saúde adequadamente interligados entre si e a um 

Painel Central de Alarme de Incêndio32, por linhas de comunicação apropriadas 

(circuitos de detecção). Essa Central de Alarme de Incêndio, por sua vez, estará 

interligada através de outro tipo de linhas de comunicação (circuitos de comando) a 

avisadores audiovisuais dispostos estrategicamente na edificação. 

Os acionadores manuais são dispositivos destinados a transmitir a informação 

(sinal) de um alarme, quando acionados manualmente por um usuário da edificação. 

Já os avisadores são dispositivos sonoros e/ou visuais destinados a alertar os 

ocupantes da edificação de uma situação de emergência, informando-os que devem 

desocupá-la organizadamente. 

Os acionadores manuais devem ser instalados junto às saídas de emergência 

e próximos aos hidrantes, se existirem. Deve ser observada a altura de 1,00 metro do 

piso acabado, conforme prescrito na ABNT NBR 9.050. A distância máxima a ser 

percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto do Estabelecimento Assistencial de 

Saúde até o acionador manual mais próximo, não deve ser superior a 30,00 metros. 

Nas edificações com mais de um pavimento, deve ser implementado pelo menos um 

acionador por pavimento. 
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Figura 14 – Alarme de Incêndio 
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Considerando o Decreto Federal nº 5.296/2004, as edificações de uso coletivo, 

como no caso dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, devem prever ocupação 

por deficientes físicos, auditivos e visuais, tornando mandatório que o sistema de 

alarme de incêndio contemple sinalização sonora e visual, em conformidade com o 

disposto na ABNT NBR 9.050. 

Assim, os avisadores desse sistema devem ser projetados de maneira que de 

todos os ambientes do Estabelecimento Assistencial de Saúde seja possível perceber 

(ver e/ou ouvir) o alarme, diminuindo o tempo de reação dos ocupantes da edificação, 

tornando a desocupação mais eficiente e minimizando a possibilidade de vítimas pelas 

consequências do sinistro. Sugere-se que os avisadores sonoros e visuais sejam 

implementados sobre o batente das portas de saída de emergência, auxiliando 

instintivamente no direcionamento do fluxo de pessoas para áreas seguras. 

Recomenda-se que o acionamento do alarme geral (sonoro e visual) para 

abandono do Estabelecimento Assistencial de Saúde seja realizado mediante 

comando manual, após a constatação da emergência, reduzindo as chances de 

perturbar desnecessariamente o ambiente ou ainda de gerar uma situação de 

estresse ou pânico. 

Se não houver o reconhecimento do alarme na Central de Alarme do sistema 

em até 30 segundos do recebimento do sinal de acionamento de um acionador 

manual, o alarme de abandono deve ser automaticamente acionado. 

Recomenda-se que as centrais de alarme possuam um painel/esquema 

ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais 

dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central. 
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Esse painel pode ser substituído por um display da central que indique a localização 

do acionamento. 

O sistema de alarme de incêndio deve ter duas fontes distintas de alimentação, 

uma principal alimentada pela rede elétrica da edificação e uma auxiliar, constituída 

por baterias ou nobreak. A fonte auxiliar deve apresentar autonomia mínima de 24 

horas em regime de supervisão e 30 minutos em regime de alarme. 

A central do sistema de alarme de incêndio ou o respectivo painel repetidor (se 

necessário) devem ser instalados em local seguro contra as ações do incêndio, 

permitindo fácil visualização do eventual local do sinistro, em área com constante 

vigilância humana. 

Não basta simplesmente instalar e manter o sistema de alarme de incêndio no 

Estabelecimento Assistencial de Saúde. Deve-se demonstrar a confiabilidade do 

sistema e simular seu funcionamento, condicionando os ocupantes da edificação a 

responderem rapidamente a seu som característico, abandonando imediatamente a 

área. 

De maneira análoga, sugere-se o desenvolvimento de um “Plano de 

Manutenção” para esse sistema de alarme de incêndio, verificando semestralmente e 

documentando as condições normais de operação dos acionadores manuais, dos 

avisadores audiovisuais e da Central de Alarme, realizando teste completo de 

acionamento real desse sistema. 

Cabe lembrar que é de todo conveniente que o teste de acionamento real do 

sistema de alarme seja precedido de uma eficiente campanha de comunicação interna 

e externa. Deve-se utilizar todos os recursos disponíveis de comunicação interna e, 
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caso necessário, complementá-los a fim de notificar os colaboradores e os pacientes 

da data e período de realização do teste. De maneira análoga, deve-se também avisar 

com a devida antecedência, os responsáveis pelas edificações vizinhas, bem como 

as autoridades, comunicando a realização dos testes no sistema de alarme da 

edificação, evitando que no caso de comunicação indevida, haja uma desnecessária 

mobilização de equipes de intervenção para o EAS. 

 

10.2.8.  Extintores 

 

Recomenda-se que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde possua um 

sistema de proteção por extintores portáteis, projetado e mantido em conformidade 

com o disposto na ABNT NBR 12.693 – Sistemas de proteção por extintores de 

incêndio. 

Conforme visto no Capítulo V, dividem-se os incêndios em função do material 

em combustão em “classes” distintas, representadas por letras e símbolos 

padronizados. Para cada “classe” de fogo existe um agente extintor mais adequado, 

ou seja, apresentando maior ou menor eficiência no combate dessa. 
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Os extintores portáteis para combate a incêndios são especificados em função 

do agente extintor empregado (e respectiva “classe” de fogo) e de sua capacidade 

extintora, ou seja, o tamanho do fogo (padronizado) que consegue combater. 
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Recomenda-se que seja instalado pelo menos um extintor de incêndio a não 

mais de 5,00 m da entrada principal da edificação, bem como a não mais de 5,00 m 

das portas corta-fogo das escadas de emergência nos demais pavimentos 

(CBPMESP, 2011). 

Sugere-se também que cada pavimento do EAS possua, no mínimo, duas 

unidades extintoras, sendo uma para incêndio “classe” A e outra para incêndio 
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“classes” B e C ou, ainda, podem também ser instaladas duas unidades extintoras 

iguais com agente extintor triclasse (ABC) (CBPMESP, 2011). 

Os extintores de incêndio devem ser adequados à “classe” de incêndio 

predominante dentro da área de risco a ser protegida, de forma que sejam intercalados 

na proporção de dois extintores para o risco de incêndio predominante e um para a 

proteção do risco secundário (CBPMESP, 2011). 

Recomenda-se a adoção de extintores triclasse (ABC), facilitando o 

treinamento da brigada de incêndio, uma vez que um único extintor pode ser utilizado 

nas diversas “classes” de incêndio, conforme verificado no Quadro 5. Não há 

necessidade de se escolher o extintor mais adequado à “classe” de fogo e nem o risco 

de utilizar-se o agente extintor errado, o que pode vir a colocar o operador em risco. 

Observar que para o risco de incêndio verificado nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde, ou seja, risco médio, os extintores portáteis devem ser 

distribuídos de forma que o operador não percorra mais que 20,00 m para alcançá-

los. 

Considerando a predominância feminina na população fixa em 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, recomenda-se fortemente a utilização de 

extintores portáteis de alta eficiência, ou seja, extintores de alto poder de extinção e 

com baixo peso. Extintores portáteis pesando mais que 10 kg são de difícil manuseio 

e limitam em muito as ações de combate, assim, sugere-se o emprego de extintores 

com capacidade extintora 2-A: 20-B:C ou superior, com peso aproximado de 6 kg ou 

ainda 3-A: 40-B:C, com peso aproximado de 8 kg. 
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Recomenda-se que em áreas destinadas a equipamentos eletrônicos mais 

sensíveis, seja considerada a utilização de extintores portáteis com agentes extintores 

não condutores de eletricidade e que preferencialmente não deixem resíduos após a 

descarga ou ainda que não danifiquem os circuitos desses equipamentos por reação 

química ou choque térmico. 

Os extintores portáteis juntos à área de ressonância magnética devem ser 

específicos, ou seja, todos os seus componentes devem ser confeccionados em 

materiais não magnetizáveis (ex.: alumínio). 

A especificação de extintores em áreas com pé-direito elevado (acima de 4,00 

m) deve considerar a necessidade de equipamentos com pressão diferenciada, para 

que o alcance do jato seja capaz de combater com eficiência incêndios junto ao 

forro/teto. Sugere-se a utilização de extintores portáteis com pressão igual ou superior 

a 1,4 Mpa ou ainda extintores sobre rodas (carretas). 

 

 

 

A instalação de extintores em corredores não deve reduzir a largura mínima 

necessária para circulação normal ou para circulação em emergência. Recomenda-
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se que a implementação de extintores portáteis seja realizada em nichos, embutidos 

nas paredes. Quando assim instalados, além da necessária sinalização em 

conformidade com a Norma Técnica, deve ser previsto um visor que possibilite a 

visualização do extintor no interior do abrigo. 

Já quando os extintores portáteis forem instalados em paredes, de forma 

aparente, deve ser implementada sinalização tátil adequada junto à projeção desses 

no piso, alertando eventuais deficientes visuais quanto à existência do obstáculo, em 

conformidade com o disposto na ABNT NBR 9.050. 

Ressalta-se que acima de cada unidade extintora é necessária a 

implementação de sinalização fotoluminescente adequada que identifique facilmente 

o agente extintor disponível e a “classe” de fogo recomendada para seu uso, bem 

como as restrições de utilização. 

O emprego de extintores portáteis com garantia estendida e baixa manutenção 

proporciona alta disponibilidade dos equipamentos, reduz a necessidade de controles 

frequentes e facilita as inspeções de validade. 

Sugere-se a implementação de um “Plano de Manutenção” formal com vistorias 

periódicas, adequadamente documentadas, realizando, através de uma rotina de 

rondas semanais, a verificação da alocação adequada dos extintores em suas 

posições originais de projeto, se o acesso a esses encontra-se desobstruído, se os 

mesmos estão em condições normais de operação e devidamente sinalizados. 

Já através de rotinas mensais, deve-se verificar se os extintores portáteis 

encontram-se lacrados, com pressão de trabalho adequada (na faixa verde), dentro 

da validade, com o selo de conformidade concedido por órgão credenciado pelo 
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Sistema Brasileiro de Certificação (Inmetro). Anualmente, deve ser realizada a 

inspeção técnica de todos os extintores portáteis do EAS. 

A qualquer tempo, caso necessário, devem ser tomadas as medidas corretivas 

apropriadas, junto a fornecedores devidamente autorizados/credenciados pelo 

fabricante dos equipamentos. 

Quando da realização de manutenção preventiva, corretiva ou ainda após o 

uso, não devem ser retirados todos os extintores de uma mesma área de risco ou 

pavimento. Sugere-se que sejam utilizados extintores sobressalentes (reservas ou 

emprestados) ou ainda, que sejam selecionados os equipamentos, de forma a garantir 

que todas as áreas e pavimentos permaneçam parcialmente protegidos. 

 

10.2.9. Brigada de Incêndio 

 

De acordo com dados levantados pela Secretaria Nacional de Segurança 

pública do Ministério da Justiça, somente cerca de 15% dos 5.565 municípios 

brasileiros possuem bombeiros militares, deixando evidente a necessidade de investir-

se em treinamento qualificado para que os próprios colaboradores dos EAS possam 

lidar com ocorrências de incêndio. 

Assim, recomenda-se que todo Estabelecimento Assistencial de Saúde 

organize, forme e treine uma Brigada de Incêndio com seus colaboradores, 

capacitando-os em prevenção e no correto uso de equipamentos de combate a 

incêndio conforme prescreve a ABNT NBR 14.276, realizando treinamentos periódicos 

dos procedimentos de intervenção e abandono. 
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A Brigada de Incêndio é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não 

adequadamente treinadas e capacitadas para atuar de forma eficaz com o suporte 

dos recursos necessários, na prevenção, abandono e combate a um “princípio” de 

incêndio e se necessário prestar os primeiros socorros, dentro de uma área limitada 

preestabelecida. 

Assim, a organização da Brigada de Incêndio dos EAS deve considerar: 

a) Subdivisão em áreas de atuação. 

b) Selecionar os integrantes da Brigada e atribuir-lhes uma área de atuação. 

c) Definir o organograma das equipes integrantes da Brigada. 

d) Definir equipes de intervenção, de abandono e de suporte básico à vida. 

e) Definir membros efetivos x suplentes das equipes. 

f) Definir formalmente atribuições e responsabilidades. 

g) Prover meios e/ou recursos necessários às eventuais intervenções. 

h) Planejar treinamentos, simulados (semestrais) e reciclagens (anuais). 

i) Manutenção das Equipes de Respostas, dos Recursos e Meios. 

j) Calendário de reuniões bimestrais (documentadas). 

Recomenda-se a divisão da Brigada de Incêndio nas seguintes equipes de 

atuação: 

 Equipe de Intervenção. 

 Equipe de Abandono. 

 Equipe de Suporte Básico à Vida. 
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10.2.10. Equipe de Intervenção 

 

Equipe de Intervenção tem por objetivo o atendimento a eventuais ocorrências, 

através da realização de procedimentos de combate a focos de incêndio e isolamento 

de área, salvando vidas e minimizando danos ao patrimônio e ao meio ambiente. 

 

10.2.11. Equipe de Abandono 

 

A Equipe de Abandono tem por objetivo proporcionar segurança para o 

abandono organizado do EAS, ajudando a saída de pessoas com mobilidade reduzida 

e orientando a saída disciplinada dos demais, evitando pânico. 
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10.2.12. Equipe de Suporte Básico à Vida 

 

A Equipe de Suporte Básico à Vida tem por objetivo prover uma rápida e 

eficiente intervenção no primeiro atendimento de vítimas de acidentes ou mal súbito 

até a chegada do resgate especializado, salvando vidas. 

Recomenda-se que sejam estabelecidos critérios formais para seleção dos 

integrantes da Brigada de Incêndio do Estabelecimento Assistencial de Saúde. 

Assim, propõe-se a adoção dos seguintes parâmetros básicos, ou seja, o 

candidato a brigadista deve: 

a) Permanecer o maior tempo possível na edificação37. 

b) Possuir experiência anterior como brigadista (preferível). 

c) Possuir (boas) condições físicas e psicológicas38. 

d) Não apresentar limitações de visão e/ou audição que limitem o desempenho 

em emergência. 

e) Gozar de boa saúde. 

f) Ser maior de 18 anos. 

g) Ser alfabetizado. 

 

Verifica-se que a carga horária mínima para treinamento dos brigadistas de 

incêndio é de 16 (dezesseis) horas totais e 8 (oito) horas práticas, separadas conforme 

o disposto no Anexo A da ABNT NBR 14.276, para tanto, devem ser realizadas aulas 

teórica e práticas tanto de primeiros socorros (avaliação primária e suporte básico à 

vida), como também quanto à operação de equipamentos de combate a incêndio 
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disponíveis na edificação. Sugere-se que as aulas práticas sejam realizadas em 

“pistas” aprovadas para tal, simulando condições similares às verificadas em 

princípios de incêndio em edificações dessa natureza. 

Deve ser estabelecido um organograma da Brigada de Incêndio estabelecendo 

uma estrutura hierárquica de comando em situações de emergência, sendo 

caracterizado pela existência de um líder, um sub-líder, chefes de equipes e 

brigadistas de incêndio subdivididos em equipes de ação específica. 

Em situação normal, os brigadistas terão responsabilidades por ações 

prevencionistas, bem como pela manutenção das suas equipes, informando o líder da 

Brigada sobre quaisquer alterações nas respectivas equipes. Já em situação de 

emergência, os brigadistas serão efetivamente responsáveis pelas intervenções 

necessárias, conforme Plano de Emergência definido para o Estabelecimento 

Assistencial de Saúde, provendo uma rápida resposta, adequadamente coordenada 

com os demais recursos e meios disponíveis. 

As atribuições e responsabilidades dos diversos integrantes de cada uma das 

3 (três) equipes de resposta da Brigada de Incêndio do Estabelecimento Assistencial 

de Saúde variam fundamentalmente entre ações preventivas realizadas em situação 

de normalidade e as ações de emergência realizadas em situação de sinistro. 

De forma objetiva, em situação de normalidade, podemos sintetizar as 

responsabilidades da Brigada de Incêndio como um todo, na efetivação das seguintes 

tarefas: 

a) Avaliação dos riscos existentes. 

b) Inspeção dos equipamentos de combate a incêndio. 
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c) Inspeção geral de acessos e rotas de fuga. 

d) Apontar irregularidades encontradas. 

e) Providenciar solução das irregularidades. 

f) Orientação da população fixa e flutuante. 

g) Treinamentos e simulados. 

De maneira análoga, em situação de emergência, cabe à Brigada de Incêndio 

agir pronta e eficazmente na efetivação das seguintes tarefas, conforme as atribuições 

de cada uma das três equipes: 

a) Detecção. 

b) Alerta da Equipe de Resposta. 

c) Análise da Situação. 

d) Acionamento do Corpo de Bombeiros. 

e) Procedimentos: 

−− isolamento; 

−− abandono; 

−− corte de energia (não fundamental); 

−− combate a “princípio” de incêndio; 

−− suporte básico à vida. 

O curso de treinamento e formação dos brigadistas do EAS deve ser ministrado 

por profissionais comprovadamente habilitados para tal, em conformidade com a 

atribuição de função em razão da alocação em uma das três equipes de resposta 

apresentadas anteriormente. 
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Como já colocado, todos os brigadistas do Estabelecimento Assistencial de 

Saúde devem ser submetidos a um curso básico, composto de duas partes – teórica 

e prática, conforme conteúdo programático mínimo apresentado na multicitada ABNT 

NBR 14.276. Propõe-se que a Equipe de Abandono, normalmente formada pelo maior 

contingente de brigadistas do EAS, participe somente desse primeiro treinamento. 

Já a Equipe de Intervenção deve ser submetida a treinamento prático avançado 

em “pistas de treinamento” devidamente aprovadas para tal, simulando condições 

similares às verificadas em princípios de incêndio em edificações dessa natureza. 

Recomenda-se que esse curso seja revalidado no máximo a cada um ano, realizando 

no mínimo: 

 lançamento e acoplagem de mangueiras à rede de hidrantes; 

 combate com uma e duas linhas de mangueiras (prática em trincheira e 

maracanã); 

 utilização das diversas classes de extintores portáteis em áreas 

fechadas; 

 “casa da fumaça”. 

Por sua vez, os integrantes da Equipe de Primeiro Atendimento devem receber 

treinamento em suporte básico à vida (SBV), incluindo práticas avançadas de 

avaliação secundária, reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador externo 

automático (DEA). Recomenda-se que esse curso seja revalidado no máximo a cada 

dois anos. 

Ressalta-se que os simulados realizados devem contar com todos os 

ocupantes do Estabelecimento Assistencial de Saúde, inclusive com a participação de 
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deficientes locomotores39 para que sejam verificadas as reais dificuldades nas 

operações programadas de abandono e assim, providenciados os ajustes necessários 

no Plano de Abandono. 

Cabe lembrar que, para o desempenho de qualquer atividade profissional, deve 

o empregador fornecer, sem ônus a seus empregados, os Equipamentos de Proteção 

individual (EPIs) necessários e o treinamento para o correto emprego desses. Assim, 

sugere-se ainda que sejam disponibilizados kits específicos para cada uma das 

equipes com os materiais necessários para atuação em caso de emergência, bem 

como para todos os membros da brigada: 

     colete refletivo; 

 lanterna recarregável; 

 pochete com máscara RCP descartável + Óculos de segurança e Par de 

luvas. 

A maioria das pessoas que sobrevivem às situações de emergência não é a 

mais jovial e forte, mas a que está mais consciente e preparada em como agir nessas 

situações (Araujo, 2008). 

 

10.2.13. Plano de Emergência Contra Incêndio 

 

Como parte importante dos processos de acreditação dos serviços em saúde, 

o Plano de Emergência Contra Incêndio (PECI) tem por objetivo proteger a vida dos 

ocupantes do Estabelecimento Assistencial de Saúde, proteger o patrimônio e reduzir 
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as consequências sociais de um eventual sinistro, bem como minimizar os danos ao 

meio ambiente. 

Recomenda-se que ações descritas no Plano de Emergência Contra Incêndio 

estejam intimamente alinhadas com as medidas constantes no Plano de 

Contingências no sentido de preservar a continuidade das operações fundamentais 

do EAS. 

O PECI deve ser elaborado considerando os parâmetros mínimos 

estabelecidos na ABNT NBR 15.219, em função dos riscos internos e externos 

específicos de cada Estabelecimento Assistencial de Saúde, estabelecendo a melhor 

utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis nesse, com o objetivo  de 

minimizar as fatalidades e os danos em caso de incêndio ou outras emergências. 

O PECI pode ser elaborado de forma autônoma, sem considerar os demais 

riscos a que o EAS encontra-se sujeito, ou ainda fazer parte de um planejamento de 

resposta integrado, abordando os diversos riscos verificados e definindo 

procedimentos comuns a serem adotados em situações de emergência, 

compartilhando recursos e meios disponíveis com maior eficiência. 

Sugere-se iniciar a redação do PECI pelo levantamento de informações 

fundamentais, dos recursos e características construtivas da edificação, de seus 

ocupantes, do seu entorno e da região como um todo. De posse desses dados, deve-

se prosseguir com uma análise formal de riscos através da utilização de metodologias 

consagradas para tal ou ainda através de metodologia desenvolvida especificamente 

para edificações da área de saúde43, identificando-os, relacionando-os e 

representando-os de forma gráfica em uma planta de riscos de incêndio. 
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A redação do Plano de Emergência deve ser simples, estruturada e completa, 

reunindo em um único documento, as informações sobre a edificação, seus recursos 

e meios, as atribuições dos envolvidos, os procedimentos de comunicação (com os 

contatos internos), os recursos externos de apoio (com respectivos contatos), bem 

como todas as informações necessárias para realização dos procedimentos de 

emergência em si, permitindo o seu acompanhamento de forma lógica. 

Para uma melhor compreensão, sugere-se o modelo lógico a seguir: 

 



 

 

Pá
gi

na
27

3 

Após elaboração do PECI e devida aprovação pela alta administração do EAS 

e pela autoridade competente, propõe-se que o plano seja amplamente divulgado 

internamente para todos os colaboradores, para que tenham conhecimento do 

conteúdo, de suas atribuições, das ações e procedimentos necessários em caso de 

sinistro. 

Em especial, a Brigada de Incêndio deve ter um ótimo conhecimento do PECI, 

que também deve ser incorporado aos treinamentos periódicos dos demais 

colaboradores e fazer parte do processo de integração de novos colaboradores. 

Sugere-se a utilização de ferramentas de educação e treinamento “on-line” para 

divulgação do Plano de Emergência. 

Cópia do Plano de Emergência deve ser fornecida ao Corpo de Bombeiros. Da 

mesma forma, recomenda-se que cópias do PECI estejam disponíveis diuturnamente 

nas entradas principais do Estabelecimento Assistencial de Saúde e na sala de 

segurança.  

Devem ser realizados exercícios simulados com a participação de todos os 

colaboradores realizando simulações de abandono de área, parciais e completas, 

praticando a remoção de pacientes tanto na horizontal, quanto na vertical. 

Para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde classificados como E-I ou E-

II, conforme a Tabela 3 – Classificação dos EAS quanto ao atendimento ou estrutura 

física, recomenda-se a que os treinamentos e simulados parciais sejam realizados 

com frequência não superior a seis meses e que os simulados gerais sejam realizados 

anualmente. 
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Já para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde classificados como E-III, 

conforme a Tabela 3 – Classificação dos EAS quanto ao atendimento ou estrutura 

física, recomenda-se que os treinamentos e simulados parciais sejam realizados com 

frequência não superior a três meses e que os simulados gerais sejam realizados no 

mínimo, duas vezes ao ano. 

Após os treinamentos e/ou simulados deve ser realizada uma reavaliação dos 

procedimentos, verificando-se os resultados e aferindo sua eficiência, bem como 

constatando os desvios e falhas percebidas e assim propondo as medidas de correção 

necessárias. 

Em razão da dinâmica verificada em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, 

bem como em cumprimento às determinações legais já elencadas nesse documento, 

faz-se necessária uma eficiente manutenção do Plano de Emergência Contra 

Incêndio, juntamente com a realização de manutenção preventiva e corretiva nos 

diversos recursos e meios necessários a prover segurança aos ocupantes do EAS. 

Cabe estabelecer-se um processo de melhoria contínua que tenha por objetivo: 

 Manter a Brigada de Incêndio (alterações). 

 Atenção especial às PPNEs. 

 Controlar alterações de leiaute do EAS. 

 Atenção aos Equipamentos de Emergência e Kits. 

 Capacitação dos Recursos Humanos e Simulados. 

 Reuniões Periódicas das Equipes. 

 Documentação dos Procedimentos. 
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Todo Estabelecimento Assistencial de Saúde deve ser projetado, construído, 

operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de um incêndio que requeira 

a evacuação dos ocupantes, especialmente no sentido vertical (Coté, et al., 2009). 

Assim, compartimentos seguros contra as ações do fogo e da fumaça devem 

ser implementados no interior dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde provendo 

a possibilidade de deslocamento horizontal (principalmente de pacientes) num mesmo 

pavimento. 

Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde classificados como H-III, H-IV, H-

V e H-VI conforme Tabela 2 – Classificação dos EAS quanto à altura é recomendável 

a implantação de áreas de refúgio em todos os pavimentos. 

A implementação de compartimentação no pavimento dividindo-o em, no 

mínimo, dois compartimentos distintos, será aceita como área de refúgio considerando 

que cada compartimento tenha acesso direto a pelo menos uma saída de emergência 

(escada e/ou rampa). Portanto, a opção por compartimentação ou pela demarcação 



 

 

Pá
gi

na
27

6 

de áreas de refúgio deve ocorrer juntamente com a localização das escadas e rampas, 

considerando o leiaute do pavimento. 

Assim, ainda na fase de definição do partido arquitetônico, cabe resolver as 

diversas questões ligadas à compartimentação da edificação, para que as 

compatibilizações necessárias entre as complexas infraestruturas de instalações 

sejam mais facilmente resolvidas, possibilitando que as interfaces dos diversos 

sistemas (ex.: sistema de condicionamento de ar, instalações elétricas, etc.) sejam 

corretamente solucionadas ainda na fase de concepção. 

A implementação de compartimentação corta-fogo e fumaça numa edificação 

existente é técnico-economicamente viável, embora mais trabalhosa. Existem 

diversas alternativas e soluções técnicas acessíveis, como placas de gesso 

acartonado, tintas especiais, etc. 

O projeto de compartimentação deve considerar como premissa fundamental, 

que cada compartimento contra incêndio deve apresentar, no mínimo, duas saídas 

distintas, independentes e preferencialmente localizadas em lados opostos, sendo 

uma, obrigatoriamente, uma rampa ou escada de emergência. Já a segunda saída 

deve preferencialmente ser a passagem para um compartimento horizontal adjacente 

ou ainda uma segunda escada de emergência. 

O estudo das ocorrências de incêndios em EAS é de fundamental importância, 

pois fornece dados reais e estatísticas para definição do risco e assim, melhor embasa 

os critérios de prevenção, permitindo uma definição assertiva de aplicação de 

recursos na implementação das medidas de segurança contra incêndio, onde e como 
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serão adotadas e, em especial, quais áreas apresentam riscos a serem 

compartimentados. 

Mesmo assim, segundo os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

do Ministério da Justiça46 citados no início desse documento, no ano de 2011 

somente cerca de 0,20% dos incêndios foram investigados pelos Corpos de 

Bombeiros Militares do País. 

Embora exista a coleta de dados embasando estatísticas locais pelos 

bombeiros militares, os dados representam um retrato ínfimo da realidade brasileira, 

infelizmente tornando necessária a utilização de números internacionais nas tratativas 

do risco de incêndio no Brasil, provocando algumas distorções. 

Conforme o gráfico apresentado a seguir, percebe-se que as estatísticas norte-

americanas apontam que a origem de incêndios em EAS é muito mais frequente em 

cozinhas ou áreas de cocção, seguida de grande quantidade de ocorrências em 

lavanderias ou áreas técnicas análogas e depois, em quartos ou áreas de internação 

de pacientes. 
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Considerando apenas as informações apresentadas no Gráfico 1 

isoladamente, verifica-se a necessidade de concentração dos recursos de proteção 

na cozinha e áreas de cocção, pois as demais áreas apresentadas representam um 

percentual substancialmente menor. 

Para uma melhor definição das áreas que requerem soluções de 

compartimentação, devem ser consideradas também as consequências quanto ao 

número de vítimas provocadas nos sinistros, assim como os danos materiais diretos 

à edificação, conforme ilustra o quadro a seguir: 
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Acontece que o impacto financeiro da consolidação do risco de incêndio na 

cozinha é tão relevante quanto o impacto causado por incêndios na área de 

lavanderia. Por outro lado, mesmo considerando uma incidência menor de sinistros 

nos quartos ou internação, tem-se nessa área o maior impacto em termos humanos, 

com o maior número de vítimas dos incêndios. 

 

 

Pelo Quadro 7 – Principais Causas de Incêndios Estruturais em EAS nos EUA, 

verifica-se que os equipamentos de cocção são apontados como fonte de ignição de 

três em cada cinco incêndios estruturais em EAS, representando 61%dos casos 

notificados (Ahrens, 2012). 

A combinação de partículas de gorduras e condensados de óleos inflamáveis 

conduzidos pelo sistema de exaustão de cozinhas, associada ao potencial de ignição 

dos equipamentos de cocção resultam num maior risco de incêndio do que os 
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habitualmente encontrados em outras partes das edificações destinadas à assistência 

à saúde. 

A segurança contra incêndio nas áreas de cocção pode ser obtida através da 

implementação de medidas de prevenção e de medidas ativas e passivas de proteção, 

aplicáveis aos equipamentos de cocção em si e aos sistemas de exaustão mecânica. 

É altamente recomendável que todo sistema de exaustão de cozinhas dos EAS seja 

equipado com sistemas fixos de supressão de incêndio em conformidade com o 

disposto na ABNT NBR 14.518. 

Analisando-se os dados referentes às áreas de maior ocorrência de incêndios, 

suas principais causas e combinando esses valores com os números relativos aos 

danos à edificação (custos financeiros) e aos danos civis (número de vítimas), pode-

se verificar também a severidade do impacto dos “princípios” de incêndio na 

continuidade das atividades de um EAS. 

Pelo mesmo critério, ou seja, severidade do impacto de um eventual sinistro, 

verifica-se que o centro cirúrgico (CC), o centro obstétrico (CO), a unidade coronariana 

(UCO) e as unidades de terapia intensivas (UTI) apresentam necessidades de um 

tratamento diferenciado, tanto pelas condições clínicas dos pacientes (e a dificuldade 

inerente para deslocamento desses) quanto pelo esperado impacto nas condições de 

funcionamento dos EAS e reflexos financeiros, uma vez que são áreas geradoras de 

importantes receitas para as instituições. 

Considerando as estatísticas apresentadas e as necessidades operacionais 

dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, sugere-se que seja implementada 
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compartimentação de áreas, serviços ou riscos específicos, conforme o quadro a 

seguir: 
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Recomenda-se que as áreas ou ambientes marcados como alto risco no 

Quadro 8 sejam adequadamente compartimentados (horizontal e verticalmente) do 

restante da edificação através de barreiras corta-fogo com TRRF indicado e não 

possuam comunicação direta com as rotas de fuga, devendo assim ser providos de 

antecâmaras. Aludidas antecâmaras devem ser ventiladas através de dutos de 

entrada (insuflamento no terço inferior da antecâmara) e duto de saída (no forro ou 

terço superior dessa), ou alternativamente, ventiladas através de sistemas mecânicos 
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adequadamente projetados e supridos pelo sistema de energia de emergência do 

EAS. 

O recurso de enclausuramento e de antecâmara deve ser utilizado não só no 

caso de escadas e áreas de alto risco, mas sempre que possível nos acessos a 

rampas e halls de elevadores. 

Há também de se considerar a crescente dependência dos serviços de apoio 

ao diagnóstico, dos serviços de controladoria e de diversos outros serviços dos EAS 

com relação à sua infraestrutura de tecnologia da informação (TI), especialmente da 

área de Datacenter. Mesmo um incêndio de pequenas proporções atingindo essa área 

pode comprometer seriamente ou até inviabilizar a continuidade da operação de um 

grande EAS. 

 

 



 

 

Pá
gi

na
28

4 

 

Sugere-se que os centros cirúrgicos, centros obstétricos, medicina nuclear e 

demais áreas críticas sejam preferencialmente compartimentadas em pelo menos dois 

setores distintos de incêndio, pois no caso de um sinistro, não há parada completa do 

espaço ou serviço. 

Recomenda-se fortemente que a compartimentação do pavimento dos centros 

cirúrgicos e centros obstétricos seja refletida no pavimento técnico imediatamente 

abaixo ou acima desse, viabilizando a continuidade das operações de um 

compartimento mesmo quando o compartimento adjacente for sinistrado. 

Preferencialmente, as paredes divisórias entre quartos e/ou enfermarias entre 

si, e entre essas unidades e as rotas de fuga (corredores, halls de acesso ou de 

distribuição) do Estabelecimento Assistencial de Saúde, devem possuir TRRF de 60 

minutos, independentemente do TRRF da edificação. Já as portas dessas áreas, 

devem preferencialmente ser do tipo resistente ao fogo por no mínimo 30 minutos. 

A instalação de monta-cargas ou “tubo de queda” (chute) para uso de roupa 

suja, somente deve ser permitida quando esses estiverem localizados em uma 

prumada vertical de salas fechadas específicas (antecâmaras), devidamente 

compartimentadas do restante da edificação com barreiras corta-fogo e fumaça com 

resistência mínima de 2 horas. As portas corta-fogo dessas salas deverão ser providas 

de molas aéreas para fechamento automático, não podendo permanecer abertas. 

Locais destinados à casa de máquinas, equipamentos de medição e 

transformação de energia elétrica, sala de motogeradores, áreas destinadas ao 

depósito de inflamáveis ou depósito de combustível, depósito de gases, farmácias 
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gerais, centro de material esterilizado, casa de bombas de incêndio, sala de 

segurança e/ou da brigada de incêndio, deverão se constituir em setores de incêndio, 

delimitados por elementos resistentes ao fogo com TRRF 120 minutos. 

Outras áreas que apresentam risco de incêndio elevado com relação ao risco 

médio encontrado nas edificações assistenciais de saúde devem ser adequadamente 

compartimentadas por elementos construtivos com TRRF 60 minutos. 

Não será considerada quebra de compartimentação vertical a interligação de 

até 3 pisos ou pavimentos consecutivos, por intermédio de átrio, escadas, rampas de 

circulação ou escadas rolantes, desde que o somatório de área dos respectivos 

pavimentos não ultrapasse os valores estabelecidos no Quadro 9. Destaca-se que 

essa mesma exceção não se aplica para as compartimentações das fachadas e 

selagens dos shafts e dutos de instalações (CBPMESP, 2011). 

Assim, considerando o anteriormente exposto, em função da classificação do 

Estabelecimento Assistencial de Saúde quanto à sua volumetria, independentemente 

das necessidades particulares ou grau de risco de uma área e/ou serviço específico, 

recomenda-se a implementação de compartimentação (horizontal e vertical) conforme 

definido na Tabela 4 – Necessidades de Sistemas Especiais de Segurança Contra 

Incêndio, de acordo com as áreas máximas apresentadas sugeridas no Quadro 9 a 

seguir. 



 

 

Pá
gi

na
28

6 

 

 

Deve eleger-se um eixo para implantação da compartimentação horizontal, 

devendo ser mantido em todos os pavimentos, minimizando a possibilidade que o fogo 

se alastre na diagonal de um andar para o outro. 
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Após definição, todas as barreiras corta-fogo e fumaça e os demais elementos 

de compartimentação devem ser adequadamente representadas nos projetos básicos 

de arquitetura para que sejam compatibilizadas com os demais projetos 

complementares (instalações), bem como preservados ao longo da utilização da 

edificação. 

São inúmeras as soluções de projeto, bem como as alternativas técnicas e 

opções de materiais para implementação de compartimentação horizontal e/ou 

vertical, diferenciando-se, sobretudo, pela facilidade e flexibilidade de utilização e 
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alteração, tempo de resistência ao fogo (de 30 a mais de 180 min.), acabamentos e 

custo. 

Apenas para citar algumas, podem ser consideradas soluções em alvenaria 

convencional, blocos de concreto preenchidos, blocos de sílico-calcários de alta 

resistência, paredes em gesso acartonado resistente a fogo, paredes em gesso 

acartonado convencional com pintura intumescente, e outras. 

Os elementos de compartimentação (externa e internamente à edificação, 

incluindo as lajes, as fachadas, paredes externas e as selagens dos shafts e dutos de 

instalações), bem como os elementos estruturais essenciais à estabilidade dessa 

compartimentação devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF da estrutura principal da 

edificação, inclusive para as selagens dos shafts e dutos de instalações. 

Durante a implantação dos sistemas de compartimentação, recomenda-se que 

as partes superiores e não visíveis das barreiras corta-fogo e fumaça sejam marcadas 

(ex.: com tinta spray vermelha), para que não sejam alteradas nas manutenções ou 

reformas e caso sejam, possam ser adequadamente repostas ou refeitas. Também 

devem ser marcados os demais tipos de selagem cortafogo (proteção passiva). Cabe 

lembrar que a eventual falha dos dispositivos de acionamento das portas corta-fogo 

nas barreiras de compartimentação corta-fogo e fumaça deve se dar na posição de 

segurança, ou seja, qualquer falha que possa ocorrer deve determinar a liberação de 

fechamento automático da porta, resguardando a segurança dos ocupantes. 

Atenção especial deve ser dada ao tratamento das penetrações das diversas 

infraestruturas de instalações nas barreiras corta-fogo e fumaça das áreas 

compartimentadas. Sistemas de proteção passiva (“selagens”) ou eventualmente até 
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medidas ativas devem ser especificadas em projeto e adotadas na obra para 

resguardar a eficácia dessa medida de segurança. 

Selagem corta-fogo são sistemas específicos de proteção das penetrações de 

infraestruturas em barreiras corta-fogo e fumaça, compostos por meios e/ou estruturas 

de suporte de materiais de proteção passiva, que juntos garantem um tempo mínimo 

de resistência ao fogo e seus efeitos. 

Os sistemas de selagem corta-fogo assim como os demais elementos de 

compartimentação devem apresentar, por um período determinado de tempo, as 

seguintes propriedades: estabilidade (resistência e integridade mecânica); 

estanqueidade (impedir a passagem de chamas e fumaça) e isolamento térmico 

(impedir a passagem de calor). 

Fundamentalmente, são utilizadas as seguintes tecnologias e/ou materiais de 

proteção passiva nos sistemas de selagem de barreiras corta-fogo e fumaça: 

 Materiais Intumescentes: quando expostos ao calor, direta ou 

indiretamente, ocorre a expansão volumétrica do material formando uma camada 

isolante de proteção e/ou fechando aberturas. 

 Materiais Endotérmicos: quando expostos ao calor, os materiais 

endotérmicos absorvem uma grande quantidade de energia liberando água 

(quimicamente presa) para esfriar sua própria superfície. 

 Materiais Isolantes: materiais que dificultam a transferência de calor, 

criando uma barreira isolante. 

 Materiais Ablativos: materiais que ao serem expostos ao calor, criam 

uma crosta endurecida isolante. 
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Quaisquer aberturas nas barreiras de compartimentação destinadas à 

passagem de instalações elétricas, instalações de telecomunicações, instalações 

hidrossanitárias outras que permitam a comunicação direta entre áreas 

compartimentadas devem ser “seladas” de forma a promover a vedação total corta-

fogo e fumaça, atendendo às seguintes condições (CBPMESP, 2011): 

a) Devem ser ensaiadas para caracterização da resistência ao fogo seguindo 

os procedimentos da ABNT NBR 6.479. 

b) Os tubos plásticos de diâmetro interno superior a 40 mm devem receber 

proteção especial representada por selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo 

tubo ao ser consumido pelo fogo em um dos lados da parede. 

c) A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve promover a 

destruição da selagem. 

Cuidados especiais também devem ser tomados quanto à proteção das 

penetrações nas barreiras de compartimentação (vertical e horizontal) pelos tubos do 

sistema de correio pneumático, se existir. Todas as penetrações devem ser 

adequadamente protegidas através de selagem corta-fogo específica para essa 

finalidade. 

De maneira análoga, considerando que um sistema de dutos de ar-

condicionado, insuflamento ou exaustão tem o potencial de conduzir fumaça, gases 

tóxicos, gases quentes e chamas de exterior para o interior da edificação e ainda entre 

áreas internas dessa, bem como tem o potencial de fornecer ar alimentando a 

combustão numa área sinistrada por um incêndio, recomenda-se que o sistema de 

tratamento de ar em EAS seja projetado, operado e mantido observando os requisitos 
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de segurança contra incêndio dispostos na ABNT NBR 7.256, de forma a minimizar o 

risco de incêndio. 

Os elementos de proteção das aberturas existentes nas barreiras corta-fogo de 

compartimentação, como portas ou vedadores corta-fogo, dampers e demais 

elementos de selagem ou proteção passiva, podem apresentar TRRF de até 30 

minutos menos que o tempo de resistência requerido para as barreiras de 

compartimentação onde encontram-se inseridos, porém, nunca inferior a 30 minutos. 

 

10.2.14. Sistema de Detecção de Incêndio 

 

Resta evidentemente que a detecção precoce de um “princípio” de incêndio e 

o adequado alarme para o início de combate e eventual abandono da edificação 

atingida agilizam as medidas de contenção e maximiza as condições de fuga segura 

dos usuários e visitantes, minimizando todo tipo de prejuízos humano e/ou material. 

De maneira análoga, pode-se verificar que o impacto na habitabilidade ou nas 

diversas funcionalidades da edificação e, por conseguinte, nos negócios 

desenvolvidos nessas, é sensivelmente menor, maximizando a continuidade das 

operações fundamentais dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 

O sistema de detecção de incêndio é um sistema de processamento 

centralizado, contemplando um conjunto de dispositivos de inicialização automática 

de alarme de incêndio, distribuídos no Estabelecimento Assistencial de Saúde, 

adequadamente interligados entre si e a um Painel Central de Alarme de Incêndio, por 

linhas de comunicação apropriadas (circuitos de detecção). 
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Esse Painel Central de Alarme de Incêndio também integra os dispositivos de 

manuais de alarme de incêndio (acionadores) e assim, por sua vez, estará interligado 

através de outro tipo de linhas de comunicação (circuitos de comando) a avisadores 

audiovisuais dispostos estrategicamente na edificação, bem como a outros 

equipamentos a serem comandados. O sistema de detecção e alarme de incêndio é 

normalmente responsável pelas seguintes tarefas: 

 detecção de fumaça e/ou elevação de temperatura; 

 supervisão de acionadores manuais de incêndio; 

 sinalização audiovisual de situações de alarme; 

 supervisão do sistema de combate por hidrantes (se existente); 

  supervisão e comando do sistema de combate por chuveiros 

automáticos (se existente); 

 comando de door-holders e fechaduras eletromagnéticas de portas 

cortafogo; 

 comando de desligamento do sistema de condicionamento de ar; 

 comando do sistema de pressurização de escadas (se existente); 

 comando do sistema de controle de fumaça (se existente); 

 comando de registros corta-fogo (dampers); 

 disparo de agentes extintores para supressão de incêndio (se 

existentes). 

Os sistemas de detecção e alarme de incêndio do tipo “convencional” 

apresentam os eventos e/ou alarmes por áreas (zonas) dentro da edificação, ou seja, 

não existe a localização precisa do ambiente de origem e sim de uma área protegida 
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por diversos detectores. Normalmente as zonas de alarme são atribuídas a andares 

e/ou compartimentos inteiros. Esses sistemas convencionais são mais econômicos e 

assim, aplicados em EAS de menor porte. 

Já os sistemas de detecção e alarme de incêndio do tipo “endereçável” 

apresentam os eventos e/ou alarmes com a localização precisa do ambiente de 

origem, ou seja, tem-se a localização específica dentro da área, como um quarto em 

um determinado pavimento. Os sistemas endereçáveis são recomendados para 

aplicações em EAS de grande porte. 

Recomenda-se a preferência pela instalação de sistemas de detecção e alarme 

de incêndio do tipo analógico endereçável, indicando com precisão, a presença de 

fumaça ou de altas temperaturas em áreas específicas sensoriadas através de 

detectores automáticos localizados nessas áreas. 

Existem diversos tipos de tecnologia de detecção automática de incêndio: 

detectores de temperatura (fixa), detectores de gradiente de temperatura (variação no 

tempo), detectores de fumaça e detectores de chama. A seleção do tipo de detecção 

a ser utilizada e da tecnologia empregada, bem como a melhor localização para 

instalação dos detectores automáticos deve ser fundamentalmente efetuada, com 

base nas características da carga incêndio da área a ser protegida, levando também 

em consideração as condicionantes de instalação. 

A área de cobertura (ou área de atuação) de cada tipo de detector é dada em 

função de diversos fatores característicos do ambiente a ser supervisionado, como: 

forma do piso ou teto, temperatura, umidade, velocidade do ar, volume de ar trocado 

nesse ambiente e mais. 
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Assim sendo, a área de cobertura de cada detector em caso de mudança de 

leiaute de arquitetura e/ou readequação do sistema de climatização deve ser 

adequadamente redimensionada respeitando imposições normativas, as 

características técnicas de funcionamento determinadas pelos fabricantes, tomando 

por base as características microclimáticas da área a ser monitorada, com atenção 

especial à velocidade, movimentação de ar e trocas de ar/hora determinadas pelo 

sistema de condicionamento de ar que atua na respectiva área. 

O projeto deve ainda considerar que os detectores de fumaça deverão manter 

afastamento mínimo de 1,00 metro de distância de difusores de ar-condicionado, 

conforme prescrito na ABNT NBR 17.240, objetivando minimizar o tempo de resposta 

no caso de sinistro e resguardar a eficiência em situações de severa movimentação 

de ar. 

De maneira análoga, ressalta-se que a localização de detectores de fumaça 

deve considerar o afastamento mínimo de 0,40 m (quarenta centímetros) de 

luminárias, minimizando a possibilidade de interferências eletromagnéticas 

provocadas pelos reatores de lâmpadas fluorescentes ou de descarga. 

Devem ser adotados cuidados especiais na implementação de detecção de 

fumaça em ambientes com grande movimentação de ar, especialmente em salas 

cirúrgicas ou salas de exames invasivos com fluxo laminar. Além do(s) detector(es) 

pontual(is) no ambiente, recomenda-se que sejam instalados detectores de fumaça 

nos dutos de retorno do sistema de condicionamento de ar. 

Recomenda-se implementar integração entre o sistema de detecção e alarme 

de incêndio e o eventual sistema de controle de acessos do Estabelecimento 
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Assistencial de Saúde, no sentido de propiciar a liberação automática de todas as 

portas controladas da edificação em caso de sinistro, possibilitando tanto a rápida 

evasão dos ocupantes como a entrada das equipes de intervenção, não 

comprometendo assim as condições de segurança dos ocupantes. 

Sugere-se também implementar integração entre o sistema de detecção e 

alarme de incêndio e o eventual sistema de automação e supervisão predial do EAS, 

viabilizando o comando automático de desligamento dos condicionadores de ar 

distribuídos na edificação quando de um alarme de incêndio, contribuindo para 

minimizar a velocidade de crescimento e propagação de eventual sinistro. 

O sistema de detecção e alarme de incêndio pode também ser utilizado para 

acionar diretamente os membros da Brigada de Incêndio do Estabelecimento 

Assistencial de Saúde através de integração com um sistema de telefonia digital, 

minimizando o tempo de resposta em situações de emergência. 

Se o primeiro sinal de alarme por detecção de fumaça não for reconhecido 

manualmente no painel central de alarme de incêndio em até 120 segundos, o Painel 

Central de Alarme de Incêndio deve “presumir” que o sistema encontra-se 

erroneamente desassistido e, assim, proceder automaticamente ao alarme geral para 

abandono. 

Sugere-se o desenvolvimento de um “Plano de Manutenção” para esse sistema 

de detecção e alarme de incêndio, verificando semestralmente e documentando as 

condições normais de operação de todos os dispositivos de inicialização de alarme, 

bem como o funcionamento adequado dos avisadores audiovisuais e da Central de 

Detecção e Alarme, realizando teste completo de acionamento real desse sistema. 
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Novamente cabe lembrar que é de todo conveniente, que o teste de 

acionamento real do sistema de detecção e alarme de incêndio seja precedido de uma 

eficiente campanha de comunicação interna e externa. 

 

10.2.15. Sistema de Hidrantes e Mangotinhos 

 

O sistema de combate a incêndios por mangueiras de hidrante e mangotinhos 

é normalmente composto por um ou mais alimentadores fixos conectados à reserva 

de incêndio da edificação48, possuindo derivações, comandadas por registros 

manuais, para ligação de mangueiras flexíveis ou semirrígidas em cada área ou 

pavimento. 

A tubulação para esses alimentadores deve preferencialmente ser localizada 

nos acessos ou próximo às saídas de emergência, permanecendo preenchida com 

água sob pressão, quer seja por ação da gravidade ou por bombas de pressurização. 

No caso de edificações térreas (ou H-I), essa tubulação é horizontal, já em edificações 

com mais pavimentos (ou H-II a H-VI), tem-se os alimentadores na vertical (prumada). 

Em função das dimensões do ambiente a ser protegido em cada pavimento, 

pode ser necessária a distribuição de vários pontos de hidrantes para que haja 

cobertura de toda a área através dos lances de mangueiras ou mangotinhos com bicos 

de jato sólido ou reguláveis e, para tanto, devem ser instalados alimentadores em 

áreas centrais, preferencialmente em corredores de circulação, e não somente 

próximos às saídas de emergência. 
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Os mangotinhos para combate a incêndios (mangueiras semirrígidas) devem 

permanecer constantemente conectados aos alimentadores, estando 

permanentemente prontos para utilização, portanto, apresentando fácil operação. 

Já os lances de mangueiras (flexíveis) deverão ser rapidamente engatados a 

esses alimentadores verticais e assim necessitam de habilidade específica para tal 

(treinamento). Quando a pressão disponível nos pontos de hidrantes é elevada 

(superior a 8,00 Kgf/cm2), a utilização eficiente de uma mangueira de incêndio pode 

exigir que sua operação seja realizada por duas pessoas. 

 

 

Os mangotinhos ou os lances de mangueiras para combate a incêndios devem 

ser acondicionados de forma específica, prontos para o uso, em caixas padronizadas 
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(abrigos) junto aos pontos de hidrantes. Esses equipamentos de proteção devem ser 

adequadamente sinalizados, em conformidade com a ABNT NBR 13.434. 

A fim de assegurar a qualidade necessária desse importante equipamento, 

deve ser verificada marca de conformidade nas mangueiras de incêndio conforme 

ABNT NBR 11.861, ou seja, as extremidades devem conter as seguintes marcações: 

nome do fabricante, modelo, NBR 11.861, tipo, mês e ano de fabricação. 

A falta dessa marcação em uma das extremidades pode indicar que a 

mangueira de incêndio foi adulterada e não é confiável. 

 

 

Conforme o disposto na ABNT NBR 12.779, deve ser realizada a inspeção a 

cada 6 (seis) meses e manutenção a cada 12 (doze) meses de todas as mangueiras 

de incêndio da edificação. Durante a inspeção e manutenção, devem ser realizadas 

as seguintes verificações: 

 identificação da mangueira (nome do fabricante, norma e tipo); 

 acoplamento das uniões (os flanges de engate devem girar livremente); 

 anel de vedação de borracha, interno à luva de empatação, nos engates 

e adaptadores; 

 comprimento correto da luva da união; 

 manutenção – Ensaio hidrostático. 
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Para uma maior eficiência no eventual emprego dos hidrantes, sugere-se a 

utilização de esguicho manual de vazão regulável, permitindo que os brigadistas 

operem as mangueiras com jato d’água sólido (ataque), jato “neblina” (resfriamento) 

ou ainda uma combinação dos dois, de forma a também protegê-los da radiação 

térmica quando em áreas restritas. 

Visando resguardar o acesso aos equipamentos de combate a incêndio da 

edificação, evitando que sejam abertos inadvertidamente, mas possibilitando que 

sejam facilmente abertos em situações de emergência, sugere-se a implementação 

de etiquetas adesivas como “lacres de segurança” nas portas dos armários dos 

hidrantes. 

Através da implementação dos aludidos lacres, após minuciosa inspeção de 

cada caixa de hidrante e seus componentes, torna-se evidente qualquer tipo de 

violação, restando ao bombeiro profissional civil a simples tarefa de verificar a 

integridade do lacre e detectar quaisquer alterações a fim de corrigi-las 

preventivamente. 

Os alimentadores, por sua vez, devem também estar interligados a uma válvula 

de recalque localizada na fachada da edificação ou no passeio público (calçada) em 

frente ao Estabelecimento Assistencial de Saúde, normalmente no pavimento de 

descarga, permitindo a conexão direta da rede de hidrantes a um caminhão 

motobomba do Corpo de Bombeiros, possibilitando assim que, no caso de falhas, 

esses possam facilmente pressurizar a rede interna, viabilizando as operações de 

combate. O recalque deve estar claramente identificado, permitindo sua fácil 

localização pelos bombeiros. 
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Recomenda-se que as bombas de pressurização do sistema de combate a 

incêndios por hidrantes e mangotinhos tenham sua partida automatizada, através de 

chave de fluxo de água (com retardo pneumático) ou pressostatos. Complementando 

o sistema de partida automatizada, devem ser previstos comandos manuais de 

acionamento em pontos estratégicos. 

Adicionalmente, sugere-se que o painel central do sistema de (detecção e) 

alarme do Estabelecimento Assistencial de Saúde seja equipado com chave 

específica tipo “liga”, para acionamento manual à distância da bomba principal de 

pressurização desse sistema. 

Cabe a esse mesmo painel central, através de módulo de supervisão 

específico, a monitoração constante das variáveis fundamentais de funcionamento do 

sistema de combate de incêndio por hidrantes e mangotinhos, conforme especificada 

na ABNT NBR 13.714, verificando a disponibilidade de energia elétrica no quadro de 

comando da bomba de pressurização, a disponibilidade da reserva de incêndio e o 

efetivo funcionamento da bomba em si. 

O aludido sistema de automatismo deve ser executado de tal forma que após 

qualquer comando de partida do motor da bomba, somente seja possível seu 

desligamento através de comando manual junto ao quadro de comando desse 

(localizado na casa de bombas). 

A casa de bombas dos sistemas de combate a incêndios deve ser 

adequadamente compartimentada em relação às áreas adjacentes com TRRF 120 

min. e apresentar um sistema de ventilação com renovação de ar que não 

comprometa a compartimentação. 
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Recomenda-se que a manutenção do sistema de combate a incêndios por 

hidrantes e mangotinhos seja realizada por empresa idônea, devidamente registrada 

no CREA. Deve ser solicitada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

profissional responsável. 

 

10.2.16. Sistema de Chuveiros Automáticos 

 

A taxa de fatalidade em incêndios sem algum tipo de sistema de supressão 

automática é cerca de sete vezes maior que em ocorrências com a presença desse 

sistema. A redução observada nas estatísticas norte-americanas na taxa de 

fatalidades por 1.000 ocorrências de incêndio, quando algum sistema de supressão 

automática está presente, é de 86,7% (Ahrens, 2003). 

O sistema de chuveiros automáticos é composto por uma rede fixa de ramais 

hidráulicos distribuídos horizontalmente e encontra-se conectado a uma fonte de 

abastecimento através de uma coluna vertical principal de alimentação (riser), 

permanecendo preenchida com água sob pressão, de maneira que quando aberto um 

ou mais chuveiros conectados nesses ramais horizontais pela ação direta do calor, 

imediatamente inicia-se o combate contra o foco de incêndio pelo despejo de água 

em densidade adequada ao risco do local protegido, exclusivamente através dos 

bicos de chuveiros afetados pelo fogo e sem intervenção humana. O sistema de 

chuveiros automáticos realiza de maneira simultânea a detecção, o alarme e o 

combate ao fogo. 
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Nas derivações do alimentador vertical principal para cada rede horizontal de 

ramais (nos distintos compartimentos ou pavimentos) encontra-se instalada uma 

chave setorial dotada de montagem específica para realização de testes e eventual 

drenagem (para manutenção), bem como uma “chave de fluxo” com retardo 

pneumático para monitoramento do disparo desse sistema de combate a incêndios 

por chuveiros automáticos. 

Essa “chave de fluxo” atua como dispositivo de inicialização de alarme quando 

o fluxo de água que passa por sua pá interna é igual ou maior ao fluxo equivalente da 

passagem de água sob pressão por um único bico de chuveiro automático de menor 

“orifício de descarga” empregado no sistema. 

O deslocamento dessa pá interna pelo fluxo de água em movimento provoca o 

fechamento de um contato elétrico livre de tensão, que deve ser constantemente 

monitorado pelo sistema de detecção e alarme de incêndio da edificação. 

O retardo pneumático verificado nestas chaves de fluxo minimiza a ocorrência 

de falsos alarmes, minimizando os impactos de golpes e/ou variações de pressão, 

normalmente verificados em sistemas hidráulicos desta natureza Recomenda-se que 

cada compartimento de incêndio seja supervisionado por uma chave de fluxo, de 

forma tal, que o disparo de um único bico possa subsidiar o painel central de alarme 

de incêndio indicando especificamente o compartimento sinistrado. 

O chuveiro automático possui um obturador ou sensor térmico que impede a 

saída da água em situação normal. Esse obturador pode ser constituído por uma 

ampola de quartzoid, contendo um líquido apropriado, que sob a ação do calor, se 

expande devido ao seu elevado coeficiente de expansão, rompendo a ampola e 
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permitindo a aspersão da água sobre o local, após incidir sobre um defletor ou roseta 

de formato especial. 

Os chuveiros automáticos são aprovados em graus nominais de temperatura 

para seus acionamentos, variando de 57 ˚C a mais de 260 ˚C e devem ser 

especificados em função das temperaturas máximas esperadas nos tetos das áreas 

protegidas, considerando uma margem de segurança mínima de 20 ˚C acima dessa 

temperatura. As temperaturas de acionamento dos bicos são normalmente indicadas 

por código de cores dos bulbos. 

 

 

Utiliza-se também como elemento termossensível de vedação uma peça tipo 

fusível de liga metálica com ponto de fusão muito baixo, que pode ter a forma de uma 

pastilha ou de uma pequena lâmina. Destaca-se que o fusível de liga metálica é mais 

resistente contra impactos e, portanto, menos susceptível a derramamentos 

acidentais por choques mecânicos não intencionais. 
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Os chuveiros automáticos devem possuir certificação de conformidade emitida 

por organismo certificador acreditado junto ao INMETRO, de acordo com as ABNT 

NBR 6125 e ABNT NBR 6135. 

Em geral todos os modelos de chuveiros automáticos são oferecidos em 

versões com resposta padrão e com resposta rápida (fast ou quick response). A 

diferença entre os dois tipos de resposta está no tempo decorrido até que a elevação 

de temperatura seja efetivamente “percebida” pelo elemento termossensível do bico 

para que haja o rompimento da ampola e a liberação da água para o combate. 

Também encontram-se disponíveis bicos de chuveiros automáticos de 

cobertura estendida, protegendo uma área maior que a área normalmente coberta por 

um bico padrão. Especialmente na proteção de consultórios e quartos de internação, 

pode ser considerada uma solução de projeto economicamente mais atrativa, através 

da utilização de bicos laterais ou ainda bicos laterais de cobertura estendida “tipo 

residencial” ao invés da proteção tradicional por bicos pendentes padrão. 

Existem várias tecnologias, ou seja, sistemas de chuveiros automáticos com 

princípios de funcionamento distintos para implementação de uma solução eficiente 

de proteção para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, sendo necessário um 

estudo detalhado para definição da melhor alternativa técnica para cada 

compartimento ou área da edificação. Assim, a solução de sistema de chuveiros 

automáticos pode ser única ou contemplar diversas tecnologias. 
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10.2.17. Sistema de Tubo Molhado (Wet Pipe System) 

 

O sistema convencional de chuveiros automáticos, verificado na maioria das 

instalações, é conhecido como “sistema de tubo molhado”, consistindo em uma rede 

fixa de ramais hidráulicos contendo água sob pressão, de forma permanente, na qual 

estão instalados bicos de chuveiros automáticos distribuídos atendendo a um padrão 

de proteção para área de risco, de maneira que a água seja descarregada 

imediatamente por esses bicos quando abertos pelo calor do incêndio. 

O emprego do sistema de chuveiros automáticos de cano molhado é 

recomendado para a grande maioria dos locais, considerando áreas onde não haja 

risco de congelamento da água presente na tubulação do sistema, portanto, devendo 

ser evitado nas áreas de câmaras frias e ainda no necrotério. 

 

10.18. Sistema de Tubo Seco (Dry Pipe System)  

 

O sistema de chuveiros automáticos de tubo seco consiste em uma rede de 

tubulações fixas pressurizada com ar comprimido ou nitrogênio, igualmente com 

chuveiros instalados em seus ramais. O sistema possui uma válvula que se abre 

automaticamente quando verificada uma queda de pressão na rede, ou seja, quando 

constatada a liberação do gás contido nessa tubulação pelo acionamento de um ou 

mais bicos. Somente nessa situação a válvula permitirá a admissão da água na 

tubulação para o início do combate. 
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Esse tipo de sistema é especificamente destinado a instalações de proteção 

em regiões sujeitas a baixíssimas temperaturas, que pode vir a ocasionar o 

congelamento da água contida na tubulação se fosse adotada a proteção por um 

sistema convencional. 

Como o início efetivo do combate ao incêndio não se dá de forma imediata, 

recomenda-se a utilização de válvulas de abertura rápida e dispositivos de alívio de 

ar na rede, aumentando assim a velocidade de inundação da tubulação e a resposta 

do sistema. 

 

10.2.19. Sistema de Ação Prévia (Pre-action System)  

 

Esse sistema emprega uma primeira rede seca, semelhante ao sistema 

anterior, ou seja, uma rede de tubulação fixa contendo ar ou nitrogênio sob pressão, 

na qual são instalados bicos de chuveiros automáticos em seus ramais, protegendo 

uma determinada área de risco. 

Esse primeiro sistema é complementado por um segundo sistema de detecção, 

em paralelo (cobrindo a mesma área de risco), que pode ser um sistema de detecção 

hidráulica através de bicos “pilotos” (secos ou molhados) ou um sistema de detecção 

(eletrônico) de fumaça. Ambos os sistema são interligados a uma válvula tipo “dilúvio”. 

Os sistemas de chuveiros automáticos do tipo ação-prévia destinam-se à 

proteção de áreas muito sensíveis, áreas com equipamentos ou bens muito valiosos 

e riscos diferenciados, podendo possuir comando de funcionamento do tipo 

monoativado (single interlock) ou ainda tipo duplo ativado (double interlock). 
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No caso de sistemas com comando monoativado, a válvula “dilúvio” se abre 

automaticamente quando o sistema paralelo de detecção é atuado, inundando a 

tubulação de combate antes mesmo da abertura de qualquer bico de chuveiro 

automático pelo incêndio, deixando a rede de combate pronta para o combate 

imediato. 

Já no caso de sistemas com comando tipo duplo ativado, a abertura da válvula 

“dilúvio” para inundação da rede só se dá quando da constatação do incêndio pelos 

dois sistemas, ou seja, a atuação do sistema paralelo de detecção e a abertura de um 

ou mais bicos de chuveiros da rede de combate, aportando muito mais segurança 

contra derramamentos acidentais, uma vez que somente haverá a possibilidade de 

fluxo de água com a dupla confirmação. Por outro lado, verifica-se um atraso no início 

efetivo do combate quando da opção pelo comando duplo ativado. 

Assim, conforme verificado na Tabela 4 – Necessidades de Sistemas Especiais 

de Segurança Contra Incêndio, recomenda-se fortemente a implementação de um 

sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos em conformidade com 

o disposto na ABNT NBR 10.897 ou nos standards NFPA 13, para todo 

Estabelecimento Assistencial de Saúde com altura superior a 24,00 metros. 

Recomenda-se fortemente que as áreas sensíveis como CC, CO, UTI e UCO 

sejam igualmente protegidas por sistema de proteção contra incêndios por chuveiros 

automáticos. Não foram localizadas evidências técnico-científicas que justifiquem a 

omissão de proteção por chuveiros automáticos nessas áreas. 

Cabe ressaltar que a ocorrência de derramamento acidental de chuveiros 

automáticos em utilização normal é muitíssimo remota. A quase totalidade dos casos 
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apresentados na literatura especializada, refere-se a incidentes quando de 

intervenções por obras ou reformas. Há de se considerar também, que 

independentemente da qualidade da água utilizada nas redes dos sistemas de 

combate a incêndio, o dano provocado pelo fogo e suas consequências são 

certamente mais prejudiciais aos quadros clínicos de pacientes e/ou ao patrimônio 

protegido. 

Para esses casos específicos, bem como para a proteção de outras áreas 

sensíveis dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, ou ainda para proteção de 

áreas com equipamentos sofisticados de diagnóstico por imagem (ressonância 

magnética, tomografia e etc.), pode ser considerada a alternativa tecnológica de 

implementação de um sistema de tubo seco com válvula de ação-prévia com comando 

duplo ativado, adequadamente intertravado com módulo específico do sistema de 

detecção (de fumaça) e alarme de incêndio. 

Ainda para as áreas de CC, CO e outras áreas limpas dos EAS, recomenda-se 

a utilização de bicos específicos, do tipo “ocultos selados”. De maneira análoga, para 

ás áreas de REMA e TOMO, recomenda-se a utilização de bicos ocultos não ferrosos. 

Já para as áreas eminentemente técnicas, áreas de DML, depósitos, oficinas e 

similares, recomenda-se a utilização da proteção mecânica para os bicos de chuveiros 

automáticos. 

Sistemas de chuveiros automáticos estavam presentes em 55% dos casos de 

incêndios estruturais relatados em EAS nos Estados Unidos entre 2006 a 2010 e 

constatou-se, que os danos diretos ao patrimônio por incêndio em edificações com 

sistemas de chuveiros automáticos de tubo molhado, foram 61% menor que os danos 



 

 

Pá
gi

na
30

9 

em edificações sem os mesmos sistemas automáticos de combate a incêndios 

(Ahrens, 2012). 

Em 96% dos casos de disparo do sistema de chuveiros automáticos para 

extinção de um princípio de incêndio, eles foram eficientes. Na grande maioria dos 

casos (88%), o disparo de um ou dois bicos foi suficientemente eficaz para extinguir 

totalmente o fogo (Ahrens, 2012). 

Sugere-se manter em estoque uma quantidade mínima de chuveiros 

automáticos sobressalentes para substituição imediata em caso de operação ou dano, 

de forma a recolocar esse sistema de proteção contra incêndio em funcionamento 

com a maior brevidade possível. 

Recomenda-se também a não reutilização de bicos de chuveiros automáticos 

que eventualmente tenham sido retirados de suas posições originais de instalação por 

qualquer razão, pois podem ter sido danificados. 

 

10.2.20. Sistema de Controle de Fumaça 

 

O sistema de controle de fumaça é um sistema projetado e implementado para 

modificar e controlar o movimento da fumaça através de extração (mecânica ou 

natural) dos gases do local de origem do incêndio e/ou de rotas de fuga, do controle 

da entrada de ar (ventilação mecânica ou natural) nesses locais, prevenindo a 

migração de fumaça e gases quentes para as áreas adjacentes não sinistradas, com 

o objetivo de maximizar as condições de sobrevivência e de evasão. 
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O sistema deve contemplar a divisão dos volumes de fumaça a serem extraídos 

por meio da compartimentação de área e/ou pela previsão de áreas de 

acantonamento, onde possa ser realizada a extração adequada da fumaça, não 

permitindo a criação de zonas mortas51, propiciando a criação de um diferencial de 

pressão (por meio do controle das aberturas de extração de fumaça da zona sinistrada 

e fechamento das aberturas de extração de fumaça das demais áreas adjacentes), 

conduzindo a fumaça para fora do Estabelecimento Assistencial de Saúde. 

De forma geral, o controle de fumaça tem a função de estabilizar a camada de 

fumaça em uma altura acima de 2,20 m, para que as pessoas possam acessar as 

saídas de emergência em segurança e/ou a brigada de incêndio atuar na busca e 

resgate das vítimas ou ainda obter o controle da situação para a extinção do incêndio. 

Há de se considerar que, eventualmente, no incêndio, em sua fase muito inicial, 

ou fase de latência (ver Figura 3 – Fases do Incêndio), pode não atuar o sistema de 

combate a incêndio por chuveiros automáticos por conta do baixo calor verificado, 

mesmo gerando grande quantidade de fumaça, que poderá provocar fatalidades. 

Assim, recomenda-se a implementação de um sistema de controle de fumaça 

para todo Estabelecimento Assistencial de Saúde classificado como H-VI, conforme a 

Tabela 2 – Classificação dos EAS quanto à altura, protegendo os acessos às rotas de 

fuga. 

Destaca-se que deve haver, no mínimo, 2 (dois) pontos de exaustão por 

pavimento, ao mesmo tempo em que deve haver um ponto localizado a no máximo 

3,00 m de cada uma das extremidades do corredor da rota de fuga. 
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No sistema de controle de fumaça por extração natural, geralmente utilizado 

em edificações baixas ou de único pavimento, tem-se o controle por meio da 

introdução do ar externo e extração direta ou ainda por meio de dutos, mas sem auxílio 

de motoventiladores. 

Já no sistema de controle de fumaça por extração mecânica, normalmente 

utilizado em edificações medianas e/ou elevadas, tem-se o controle por meio da 

introdução do ar externo e extração por meio de dutos ligados a motoventiladores. 

Tanto os dutos de extração de fumaça como os motoventiladores em si e a 

suportação dessa infraestrutura devem resistir à passagem da fumaça em alta 

temperatura (> 400 oC). Os materiais como os dos dispositivos de ligação dos 

ventiladores aos dutos precisam ser incombustíveis e estáveis. 

Recomenda-se que as aberturas de insuflação de ar exterior sejam realizadas 

no terço inferior do acantonamento, evitando provocar turbulências na camada de 

fumaça contida, que acabarão por espalhá-la ou ainda promoverão o alastramento do 

fogo. 

O sistema de controle de fumaça por extração mecânica pode ser um sistema 

específico, destinado exclusivamente à extração de fumaça ou utilizar o sistema de 

ventilação ou de condicionamento de ar da edificação, desde que adequadamente 

projetado para operar com dupla função, ou seja, atender às funções de 

condicionamento de ar em operação normal e a função de extração de fumaça em 

operação de emergência. 

No caso de parte ou todo o sistema de ventilação e/ou condicionamento de ar 

da edificação ser utilizado pelo sistema de controle de fumaça, devem ser atendidas 
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todas as exigências de dimensionamento, como se tratasse de um sistema exclusivo 

de extração mecânica. 

Os sistemas de controle de fumaça devem ser comandados automaticamente 

e supervisionados por um sistema de detecção e alarme de incêndio 

implementado 

em conformidade com a ABNT NBR 17.240. Recomenda-se que o projeto de 

extração de fumaça, antes de sua implementação, seja submetido à simulação 

computacional para análise de desempenho e possíveis falhas. 

Sugere-se o desenvolvimento de um “Plano de Manutenção” para esse sistema 

de controle de fumaça, verificando semestralmente e documentando as condições 

normais de operação dos dampers (registros) de controle, dos acionadores de 

abertura de portas e/ou janelas (se existirem), dos motoventiladores (se existirem), do 

painel central de detecção e alarme de incêndio e dos demais componentes, 

realizando teste completo de acionamento real para verificação de confiabilidade 

desse sistema de segurança. 

 

10.2.21. Plano de Contingência 

 

Novamente como parte importante dos processos de acreditação dos serviços 

de saúde, deve ser elaborado um Plano de Contingência, que tem por objetivo 

descrever as medidas a serem adotadas pelos colaboradores do Estabelecimento 

Assistencial de Saúde (e terceiros) para lidar com diferentes cenários de risco de 
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catástrofes internas ou externas ao EAS, estabelecendo os procedimentos 

padronizados para adequada resposta, com ações de alerta, identificação da 

contingência, comunicação (interna e externa), contenção da situação, e continuidade 

dos processos vitais ao funcionamento do EAS dentro da normalidade ou de um 

estado minimamente aceitável para a continuidade de seus objetivos, com a menor 

interrupção possível, reduzindo fatalidades, danos e prejuízos. 

Sugere-se que esse Plano seja elaborado considerando os parâmetros 

mínimos estabelecidos na ABNT NBR 22.30152, em função dos cenários de risco 

particular de catástrofes de cada EAS, estabelecendo a melhor utilização dos recursos 

materiais e humanos disponíveis. 

A redação do Plano de Contingência também deve ser simples, estruturada e 

completa, reunindo em um único documento, todas as informações sobre os recursos 

e meios, as atribuições dos envolvidos, os procedimentos de comunicação (com os 

contatos internos), os recursos externos de apoio (com localização e respectivos 

contatos), bem como todas as informações necessárias para realização dos 

procedimentos e/ou ações para contenção e continuidade das operações vitais do 

EAS, permitindo o seu acompanhamento de forma lógica. 

O documento deve ser desenvolvido envolvendo representantes de todas as 

áreas internas do Estabelecimento Assistencial de Saúde e deve ser coordenado com 

os demais recursos de atenção à saúde no entorno e com os diversos parceiros ou 

autoridades envolvidos. 

O Plano de Contingência deve ser constantemente revisado, continuamente 

atualizado e testado através de simulados periódicos. Recomenda-se que os 
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treinamentos internos sejam realizados semestralmente e que anualmente, haja 

treinamento envolvendo os demais parceiros externos, simulando os diversos 

cenários contemplados. 

Sugere-se o estudo de viabilidade de implementação de uma área de 

contingência destinada a abrigar parte das operações do Estabelecimento 

Assistencial de Saúde quando necessário. Pode ser prevista uma infraestrutura básica 

de instalações elétricas, hidro-sanitárias e de gases medicinais para uso em 

contingência em edificações externas como depósitos, quadras poliesportivas, 

estacionamentos e outras para a rápida estrutura de um “hospital de campanha”. 

Recomenda-se considerar a utilização de ferramentas específicas de software 

para Gestão de Crise e Continuidade de Negócios. Recomenda-se a adoção do 

método S.T.A.R.T.53 como padrão para triagem de vítimas, em razão da simplicidade 

e da larga utilização por equipes de resposta  do SAMU. O S.T.A.R.T. é um método 

eficaz e eficiente, que baseia-se na avaliação da respiração, perfusão e nível de 

consciência, utilizando um cartão específico (adotado internacionalmente pela ICAO) 

na qual constará, em sua parte mais inferior, a cor correspondente à gravidade da 

vítima. 

Todas as vítimas deverão ser classificadas segundo a sua gravidade. Essa 

triagem é o primeiro procedimento realizado no atendimento à emergência. As vítimas 

serão classificadas em: 
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Destaca-se que o material de contingência não deve estar armazenado no 

interior da edificação. As tarjetas devem estar disponíveis junto a esse material e 

deverão ter todos os campos preenchidos. 

Após elaboração do Plano de Contingência e aprovação pela alta 

administração do Estabelecimento Assistencial de Saúde, recomenda-se que o plano 

seja divulgado internamente para os colaboradores responsáveis pela coordenação e 

execução do plano em cada departamento, para que tenham conhecimento do 

conteúdo, de suas atribuições, das ações e procedimentos necessários em caso de 

acionamento. 

Cópia do Plano de Contingência deve estar disponível no Gabinete de Crise, 

bem como de posse dos principais coordenadores e/ou responsáveis, uma vez que 

esses podem ser acionados a qualquer tempo, mesmo quando fora do EAS. 

À título completivo, e visando o atendimento acerca da parte estrutural do 

Pronto Socorro Central, Pronto Socorro Infantil e do SAMU, exporemos abaixo acerca 

do cuidado que será providenciado, visando a segurança contra incêndio. Tal 

elaboração, que será adaptada a realidade do Município de Cubatão e a estrutura dos 
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imóveis onde situam-se tais instalações, levando em consideração a época de sua 

construção, provem do Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

ano: 2014, em sua primeira edição. 

 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

As Unidades de Atendimento às Urgências e Emergências funcionam 24 horas 

por dia, e devem estar habilitadas a prestar assistência correspondente ao primeiro 

nível de assistência da média complexidade (M1).  

Pelas suas características e importância assistencial, os gestores devem 

desenvolver esforços no sentido de que cada município sede de módulo assistencial 

disponha de, pelo menos uma, destas Unidades, garantindo, assim, assistência às 

urgências com observação até 24 horas para sua própria população ou para um 

agrupamento de municípios para os quais seja referência. 

Os serviços de saúde que visam atender à Urgência e Emergência deste 

chamamento, estão elencados em cada equipamento de saúde, conforme segue. 

 

 11.1 O Atendimento Inicial às Urgências – O Papel das Unidades Básicas 

De Saúde X Pronto Socorros (PS) 

 

De Acordo com protocolos assistenciais de Urgência/Emergência da Secretária 

Estadual da Saúde – Estado de São Paulo segue: 
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 As UBSs os PSFs ,os PAs/ Pronto Socorro são a “porta” de entrada dos 

pacientes no Sistema de Saúde. 

 O atendimento às urgências deve ser qualificado, pois todas as evidências 

mostram que o atendimento qualificado nos primeiros minutos/horas é fundamental 

para um obter o melhor resultado  possível nas “verdadeiras urgências”. 

 As urgências mais frequentes no nosso meio (traumas, Sepse, emergências 

cardiovasculares – PCR, IAM, AVC, emergências respiratórias) têm a sua “hora de 

ouro” nos primeiros momentos do atendimento onde o  atendimento  qualificado  

baseado em protocolos é fundamental para a redução da morbimortalidade. 

 

Assim, as UBSs, SAMU, PAs e Pronto Socorro devem estar preparadas para 

prestar atendimento qualificado às urgências, respeitando o seu nível de 

complexidade e promovendo o  acolhimento dos quadros agudos. Dentro da 

concepção de reestruturação do modelo assistencial atualmente preconizado. 

Não se pode admitir que um paciente em acompanhamento em uma unidade 

básica de saúde, por exemplo, por hipertensão arterial, quando acometido por  uma 

crise  hipertensiva,  não seja acolhido  na unidade em que habitualmente faz 

tratamento. Nesta situação se aplicaria o verdadeiro conceito de pronto atendimento, 

pois, numa unidade onde o paciente tem prontuário e sua história pregressa e atual 

são conhecidas, é possível fazer um atendimento rápido e de qualidade, com 

avaliação e readequação da terapêutica dentro da disponibilidade medicamentosa da 

unidade. Quando este paciente não é acolhido em sua unidade,  por ausência do 

profissional médico, por falta de vagas na agenda ou por qualquer outra razão e 
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recorre a uma unidade de urgência como única possibilidade de acesso, é atendido 

por profissionais que, muitas vezes, possuem vínculo temporário  com sistema,  não  

conhecem  a rede loco regional e suas características funcionais e,  frequentemente,  

prescrevem medicamentos não disponíveis na rede SUS e  de alto  custo  .  Assim, o 

paciente não usa a nova  medicação   que  lhe   foi  prescrita  porque  não   pode  

adquiri-la   e,   tão   pouco,  usa a medicação anteriormente prescrita e disponível na 

unidade de  saúde, pois  não  acredita  que esta seja suficiente para controlar  sua 

pressão. 

Esta situação problema é apenas ilustrativa de uma grande gama de situações 

semelhantes, que acontecem diariamente, não apenas com hipertensos, mas com 

diabéticos, pacientes portadores de dor aguda e/ou crônica, cardiopatas, portadores 

de doença pulmonar obstrutiva crônica, mulheres em acompanhamento ginecológico 

e/ou obstétrico, crianças em programa de puericultura  e etc.(PORTARIA 2048 MS) 

O objetivo final da implantação dos protocolos de atendimento à urgência é 

criar o conceito de cadeia de sobrevivência, em que cada momento do atendimento 

ao paciente grave existe um tempo pré-estabelecido e atendimentos qualificados 

baseados em protocolos de atendimento de maneira que isso possibilite o melhor 

atendimento possível e redução da morbimortalidade dos  pacientes graves. 

Outra questão, apesar dos avanços promovidos  pela  Regulação  Médica com  

redução do numero de pacientes nas portas hospitalares.  

O Pronto Socorro é uma unidade hospitalar onde são atendidos pacientes com 

problemas de saúde agudos cuja intervenção deve ser imediata e especializada. 

Esses pacientes não podem esperar por uma consulta com hora marcada para um 
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atendimento médico. As situações de saúde presentes nessa unidade são 

classificadas como urgência ou emergência.   

 Urgência é uma ocorrência imprevista de agravos à saúde com ou sem risco 

potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, enquanto 

uma emergência é a constatação médica de condições que impliquem em risco 

iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico 

imediato. (CREMESP, consulta no 55.820/98).   

A diferença fundamental entre urgência e emergência é o risco iminente de 

morte. A urgência não tem risco iminente de morte e a emergência tem risco iminente 

de morte.   

O atendimento ao paciente deve ser realizado com rapidez e qualidade.  

A agilidade e a qualidade dos procedimentos realizados pela equipe 

multiprofissional podem significar a vida do paciente. Por isso é importante que a 

equipe de trabalho envolvida tenha boa sincronia no atendimento ao paciente.  

O custo no atendimento ao paciente deve ser o mais baixo possível. Para tanto 

é necessário eliminar os desperdícios que ocorrem nos processos que envolvem o 

atendimento ao paciente.   

Processos. Um PS é tipicamente composto por portaria, espera, recepção, sala 

de atendimento de emergências, consultórios de atendimento médico, salas de 

medicação, inalação, exames e procedimentos, leitos de observação e isolamento. 

Contempla, ainda, o PS o conforto médico, o quarto dos médicos, o expurgo e o 

depósito de material de limpeza. Os serviços de apoio diagnóstico estão centralizados 
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em área específica e devem estar devidamente integrados para o rápido atendimento 

ao paciente que chega ao Pronto Socorro.    

Devido às características do paciente, do atendimento, dos profissionais e do 

ambiente físico do OS, a integração é um componente imprescindível para o 

atendimento de qualidade nessa unidade hospitalar. Como cada um dos profissionais 

vai identificar a necessidade de atendimento rápido devido às condições físicas do 

paciente, informará o colega que fará o próximo atendimento e dará a continuidade 

necessária.    

O ambiente do Pronto Socorro deve ser planejado de modo a atender as 

demandas de segurança, bem-estar e qualidade do serviço prestado, proporcionando 

instalações físicas adequadas à divisão técnica do trabalho e aos trabalhadores que 

atuarão naquele espaço.   

Outros elementos essenciais para o bom funcionamento de um PS são o fluxo 

do atendimento, os equipamentos, a comunicação, o abastecimento de medicamentos 

e materiais, e o treinamento do pessoal.    

O fluxo do atendimento deve ser contínuo para facilitar e propiciar a rapidez no 

atendimento. Quando o paciente chega no Pronto Socorro deve passar pela portaria, 

ir para a recepção, em seguida para a consulta médica, alguns possuem pré-consulta 

ou triagem, realiza exames, recebe medicação da enfermagem, retorna para 

reavaliação médica e recebe uma finalização, retorna para casa, é internado no 

hospital ou fica em observação no Pronto Socorro. Esse processo deve ocorrer o mais 

rápido possível. A comunicação visual e sonora entre os setores deve estar em 

perfeito entrosamento.  



 

 

Pá
gi

na
32

1 

Portanto a área física deve ser organizada de tal forma que propicie o fluxo 

contínuo do paciente através do Pronto Socorro e facilite a comunicação visual e 

sonora entre os setores permitindo o rápido atendimento ao paciente.  

Equipamentos, como desfibrilador, respirador artificial, entre outros, são 

fundamentais para o atendimento de urgência e emergência ao paciente no Pronto 

Socorro e devem estar disponibilizados para uso em perfeitas condições de 

manutenção.   

Entre os itens que podem ser citados para a correta operacionalização do 

Pronto Socorro está o abastecimento de materiais e medicamentos. Este deve ser 

contínuo, ou seja, não podem faltar de forma alguma os medicamentos e materiais 

anteriormente padronizados para uso no local e não deve sobrar para evitar o 

desperdício dos itens. A reposição deve ser feita em tempo hábil e horário previamente 

definido para que não falte no atendimento.   

Pessoas. O processo de trabalho do Pronto Socorro envolve participação de 

diferentes profissionais e funcionários com distintos níveis de escolaridade, formação 

profissional e experiência de trabalho. Assim, realizam atividades específicas dentro 

de sua competência profissional em diferentes setores da unidade.  

A recepção é o primeiro setor que o paciente se dirige ao chegar ao PS, após 

passar pela portaria, local onde a recepcionista, nível secundário de escolaridade, 

preenche uma ficha de atendimento com os dados do paciente e solicita que o mesmo 

aguarde na espera. Seguindo o fluxo, o próximo setor é o atendimento médico. O 

médico, nível superior, preenche a ficha com as informações pertinentes e a indicação 

dos próximos passos do paciente dentro do Pronto Socorro. Então a ficha de 
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atendimento e o paciente retornam à recepção para verificação da seqüência do 

atendimento definida pelo médico e autorização do convênio, se necessário. O 

paciente segue para a enfermagem, com auxiliares de enfermagem de nível 

secundário e enfermeiros de nível  

superior e/ou para realização de exames de apoio diagnóstico com técnicos de 

nível secundário e médicos nível superior, e retornam para reavaliação e conduta do 

médico para finalização do atendimento no PS.  

 

11.2. Legislação e Normas Sanitárias 

 

 O Instituto apoiar-se-á, para a gestão do pronto socorro de Cubatão, dentre 

outras, nas seguintes Leis e normas sanitárias, observando, constantemente, as suas 

atualizações: 

 

 Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde; 

 Lei 8.142/90 – Define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS; 

 Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 

19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS. 

 Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) – define 

critérios e parâmetros de caráter qualitativos; 

 Lei 9.431/97 – versa sobre a obrigatoriedade de manutenção de Programa 

de Controle da Infecção Hospitalar (PCIH) e constituição de Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) nas Unidades Hospitalares; 
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 Portaria GM/MS nº. 2.616 de 12 de maio de 1998 – estabelece as diretrizes 

e normas para prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação e 

organização da CCIH (agora com o nome amplo de Controle de Infecção em Serviços 

de Saúde) e manutenção de Vigilância Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos 

das Infecções Hospitalares; 

 Portaria GM/MS nº. 67 de 21/02/1985 – define uso e condições sobre o uso 

de saneantes e domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das 

Portarias: nº. 01/DISAD - 27/06/85; nº. 607 - 23/08/85; nº. 15/MS/SVS - 23/08/88; nº. 

05 – 13/11/89; nº. 122 – 29/11/93; nº. 453/SNVS/DTN – 11/09/96; nº. 843/MS/SVS – 

26/10/98); 

 RDC nº. 306, de 7 de dezembro de 2004 que complementa a RDC 50/2002 

e substitui a Portaria 1884 de 11/11/1994 – Estabelece normas destinadas ao exame 

e aprovação dos Projetos Físicos de Estabelecimentos de Assistenciais de Saúde. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. 

 Portaria nº 1.914 de 09 de agosto de 2011 - aprova a Classificação de Risco 

dos Agentes Biológicos elaborada em 2010, pela Comissão de Biossegurança em 

Saúde (CBS), do Ministério da Saúde X. Portaria SAS nº. 312, de 30 de abril de 2002. 

Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes do SUS, a padronização da 

nomenclatura do censo hospitalar constante em anexo; 

 Portaria nº. 1. 559 de 1º de agosto de 2008 que instituiu a Política Nacional 

de Regulação do SUS; 
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 Portaria GM nº. 2.529 de 23 de novembro de 2004 - que institui a o 

subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar; 

 Portaria nº. 123 de 28 de dezembro de 2005 – que define alterações e 

adequações na portaria 210 de 15 de junho de 2004; 

 Lei nº. 8.096 de 14 de julho de 1990 - que dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente; 

 Portaria nº. 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes para 

organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no 

âmbito dos hospitais; 

 Resolução nº. 338, de 06 de maio de 2004. Institui a política nacional de 

assistência farmacêutica; 

 Resolução RDC nº. 36, de 25 de julho de 2013 – institui ações para a 

segurança do paciente em serviços de saúde. 

 

11.3.  Atribuições dos PAs/PS: 

 

Estas Unidades, integrantes do Sistema Urgências e Emergências e  de  sua  

respectiva rede assistencial, devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos 

pacientes acometidos por quadros agudos ou  crônicos agudizados. 

São estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de 

saúde e unidades de saúde da família e as Unidades Hospitalares de Atendimento às 

Urgências e Emergências, com importante potencial de complacência da enorme 

demanda  que  hoje  se dirige aos prontos socorros, além do papel ordenador dos  
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fluxos  da urgência.  Assim, têm como principais missões: 

 

 Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico agudo de  

qualquer natureza, dentro dos limites estruturais da unidade; 

 Descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média 

complexidade; 

 Dar  retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família; 

 Diminuir  a sobrecarga dos hospitais de maior  complexidade 

 Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de 

atendimento pré- hospitalar móvel. 

 Desenvolver ações de saúde através do trabalho de equipe interdisciplinar, 

sempre que necessário, com o objetivo  de acolher, intervir em sua condição clínica e 

referenciar para a   rede básica de saúde, para a rede especializada ou para 

internação hospitalar, proporcionando uma continuidade do tratamento com impacto 

positivo no quadro de saúde  individual  e  coletivo da população usuária (beneficiando 

os pacientes agudos e não-agudos e favorecendo, pela continuidade do 

acompanhamento, principalmente os pacientes com quadros crônico- degenerativos,  

com a prevenção  de suas agudizações freqüentes); 

 Articular-se com unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 

terapêutico, e com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional, 

construindo fluxos coerentes e  efetivos de referência  e contra-referência; 

 Ser observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a 

elaboração de estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de 
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serviço que contribuam para a avaliação e planejamento da atenção  integral às 

urgências,  bem como de todo o sistema de saúde.( PORTARIA 2048  MS) 

 

12. PRONTO SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR FERREIRA ROEBBELEN” 

 

Situado à Avenida Nove de Abril, 2800, Centro, Cubatão/SP, CEP 11510-003, 

o Pronto socorro Central “GUIOMAR FERREIRA ROEBBELEN, funciona 24 horas por 

dia, 24 horas por semana. Possui 22 (vinte e dois) leitos, sendo: 11 (onze) unidades 

de observação; 06 (seis) semi -intensiva e 05 (cinco) de emergência; 04 (quatro) salas 

de atendimento, sendo: 02 (dois) consultórios de clínica médica; 01 (um) consultório 

de ortopedia e 01 (um) consultório de odonto; 06 (seis) salas de apoio, sendo: 01 sala 

de hidratação; 01 sala de inalação; 01 sala de gesso; 01 sala de acolhimento; 01 sala 

de medicação e 01 sala de procedimentos. 

 

12.1. Relatório Visita técnica PS Central  

 

Na visita a esta Unidade fomos acompanhados pela Sra. Maria Elizabeth Silva 

Melo, chefe de serviço pronto atendimento. 

 

12..1.1.  Estrutura Física 

A Unidade é apenas em pavimento (térreo), ampla, porém claramente muitos 

pontos foram adaptados. 



 

 

Pá
gi

na
32

7 

São três acessos à Unidade, pela recepção, diretamente pela sala de 

emergência ou pela entrada do estacionamento. 

Necessário se faz algumas adequações, a pintura está em boa ordem, porém 

o chão de toda unidade apresenta-se bem deteriorado. Alguns acessos, como o do 

leito de “U.T.I.” estão precisando de ajustes, pois a maca não consegue circular 

livremente. 

Os banheiros precisam de melhoria, há apenas 1 feminino e 1 masculino, não 

possuem fraldário nem acesso de deficiente. 

A maioria das salas possuem equipamentos de ar condicionado, porém, nem 

todos estão funcionando e não há um contrato de manutenção, onde a qualidade fica 

prejudicada. 

Há um controlador de acesso, porém o mesmo se encontra apenas para que 

os pacientes não adentrem a porta que da acesso ao corredor da emergência e semi-

intensiva. 

Na recepção há 04 baias com computadores e internet em pleno 

funcionamento, todo sistema é informatizado, concedido pelo próprio Instituto Alpha. 

A classificação de risco é realizada após o paciente passar pela recepção, o 

paciente é chamado através do painel localizado na recepção, visual e sonoro, a 

mesma é realizada por uma enfermeira. 

Após a triagem o paciente é orientado a aguardar em uma das salas de espera 

para atendimento na especialidade necessária. 
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A unidade é inteira informatizada, todos os procedimentos são realizados 

através de sistema, o prontuário do paciente é eletrônico facilitando muitas vezes a 

busca pelo mesmo.  

Os exames dos pacientes realizados na unidade também ficam anexados ao 

seu prontuário e o médico possui um acesso no prontuário do paciente podendo 

buscar o HISTÓRICO do mesmo, auxiliando muitas vezes para um diagnóstico. 

Não há um controle para insumos e medicamentos dispensados na unidade, 

porém o sistema tem capacidade para tal e o Instituto Alpha está apto para tal 

demanda. 

O estacionamento não possui controlador de acesso ou cancelas, a entrada é 

livre e o terreno apresenta bastante desnível.  

 

SALAS: 

Consultórios clínicos – 02 consultórios; 

Sala de Medicação; 

Odontologia;  

Sala de coleta de exames e eletrocardiograma (as amostras são encaminhadas 

para Laboratório externo, os exames ficam prontos em até 8 horas); 

Soroterapia – possui 06 poltronas – todas as regras em funcionamento); 

Salas de enfermagem; 

Sala de emergência - possui 04 leitos com réguas em funcionamento; 

Semi intensiva – possui 02 leitos. 

Isolamento; 
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Copa: equipamento de ar condicionado e micro-ondas. 

Rouparia – enxoval próprio, o município tem contrato com uma lavanderia que 

faz a higienização. 

Raio X – Equipamento e parte do RH Terceirizado pelo Instituto Alpha – o 

equipamento se encontra no complexo hospitalar que é ligado a unidade do Pronto 

Socorro Central e Infantil. 

Conforto Médico - possui 02 banheiros, TV com sinal a cabo e internet 

concedidos pelo Instituto Alpha, ar condicionado nos dois ambientes, sofá, poltrona e 

beliches. 

Conforto Enfermagem: beliches. 

Repouso feminino e masculino; 

Lixo – O lixo é alocado em duas lixeiras com grades, a Prefeitura faz a coleta. 

Limpeza – É realizada por uma empresa terceirizada, contratada direto pela 

Prefeitura. 

Vigilância - É realizada por uma empresa terceirizada, contratada direto pela 

Prefeitura. 

Administração - 03 salas administrativas, uma sala de faturamento, uma sala 

dos profissionais da Prefeitura e Diretor do DAHUE e uma sala do Instituto Alpha, 

todas equipadas com computadores, impressoras e internet. 

Gerador – o se encontra no complexo hospitalar e abastece as unidades do 

Pronto Socorro Central e Pronto Socorro Infantil. 

Caixas d’água – aproximadamente 15 mil litros, tem reserva.  

Filtros de parede – instalados pelo Instituto Alpha. 
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A sinalização é simples, em papel sulfite, precisa ser melhorada. 

 

12.1.2. Atendimento 

 

Aproximadamente 400 atendimentos por dia na unidade, lembrando que ela é 

referência do SAMU. 

Os equipamentos médicos da unidade são todos patrimônio da Prefeitura e 

segundo informações não há contrato de manutenção dos mesmos. 

 

A unidade possui 2 médicos para clinica médica, 1 médico para sala de 

emergência, 1 médico intensivista, 1 cirurgião geral, 1 cirurgião plástico, 1 ortopedista, 

1 dentista, e profissionais da saúde como: enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

recepcionistas, técnico de gesso, assistente social parte contratados pelo Instituto 

Alpha e parte da Prefeitura Municipal de Cubatão. 
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12.1.3. Fotos da Unidade 

 

   

Frente da Unidade 
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Recepção 
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Posto de Enfermagem – Repouso e Semi Intesiva 
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Sala de Espera para atendimento Clínico e Medicação 
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Reposuso 
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Sala de Emergência 
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Repouso - Leitos  
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Consultório Clínico 
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Consultório Clínico 
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Banheiro 

  

 

13. PRONTO SOCORRO INFANTIL  ENF.º JOAQUIM NOGUEIRA”  

 

Situado na Avenida Martins Fontes, 76-140, Vila Nova, Cubatão/SP, CEP 

11525-090. O Pronto Socorro Infantil, Enf. Joaquim Nogueira, funciona 24 horas por 

dia, 24 horas por semana 

 Possui 01 sala de medicação, 01 sala de inalação, 02 consultórios médicos, 

01 sala de emergência com expurgo e banheiro, 01 repouso com 5 leitos, 01 antessala 
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de medicação, 01 isolamento, 01 descanso de funcionários, 02 banheiros masculino 

e feminino de paciente, 01 cozinha e dois banheiros para funcionários, 01 sala de 

materiais de limpeza, 01 recepção, 01 sala de documentos/administrador e 01 

conforto médico. 

Para atender as crianças o Pronto Socorro Infantil dispõe a atender as mais 

complexas emergências com todo o cuidado e atenção que esses pacientes 

necessitam. 

Os pacientes são recebidos por enfermeiros especializados, que realizam uma 

pré-consulta e fazem o encaminhamento adequado de cada caso. Desta forma,  

garante a prioridade para casos emergenciais e otimiza o atendimento dos pacientes. 

A equipe de atendimento é realizada por pediatra, propiciando uma assistência 

global aos pacientes (crianças e adolescentes de zero a 11 anos, 11 meses e 29 dias) 

por 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico dispõe de amplo espaço físico, 

possui dois consultórios exclusivos, sala de atendimento de emergência, sala de 

medicação, inalação e observação. Preparada para o atendimento de casos de alta 

complexidade, e oferece rapidez, atenção e o carinho necessário a cada situação. 

Todo o acesso no Pronto-Socorro infantil segue protocolos médicos e 

assistenciais gerenciados, o que possibilita hierarquizar o atendimento do Pronto 

Socorro em razão do grau de urgência de cada caso e obedecendo a processos 

clínicos claramente estabelecidos e de total conhecimento da equipe multiprofissional. 
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13.1. Relatório Visita técnica PS Infantil  

 

Na visita a esta Unidade fomos acompanhados pela Sra. Maria Elizabeth Silva 

Melo, chefe de serviço pronto atendimento. 

 

13.1.1 Estrutura Física 

A Unidade é apenas em pavimento (térreo). 

São três acessos à Unidade, pela recepção, diretamente pela sala de 

emergência ou pela entrada do estacionamento. 

A pintura está em boa ordem, as portas foram pintadas e possuem fechaduras.  

Os banheiros precisam de melhoria, nem sempre há material de higiene 

adequado.  

A maioria das salas possuem equipamentos de ar condicionado, porém, poucos 

estão em funcionamento e não há um contrato de manutenção, onde a qualidade fica 

prejudicada. 

Há apenas um controlador de acesso. 

Na recepção há 02 (duas) baias o prontuário é manual. 

Não há um controle para insumos e medicamentos dispensados na unidade, 

porém o sistema tem capacidade para tal e o Instituto Alpha está apto para tal 

demanda. 

O estacionamento não possui controlador de acesso ou cancelas, a entrada é 

livre. 
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SALAS: 

Consultórios – 02 consultórios; 

Sala de Medicação; 

Soroterapia – todas as réguas em funcionamento); 

Sala de emergência - possui 02 leitos com réguas em funcionamento; 

Copa; 

Rouparia – enxoval próprio, o município tem contrato com uma lavanderia que 

faz a higienização. 

Raio X – Equipamento e parte do RH Terceirizado pelo Instituto Alpha – o 

equipamento se encontra no complexo hospitalar que é ligado a unidade do Pronto 

Socorro Central e Infantil. 

Conforto Médico - possui 01 banheiro, TV com sinal a cabo concedido pelo 

Instituto Alpha, ar condicionado e cama. 

Conforto Enfermagem: beliches. 

Repouso infantil; 

Lixo – O lixo é alocado em duas lixeiras com grades, a Prefeitura faz a coleta. 

Limpeza – É realizada por uma empresa terceirizada, contratada direto pela 

Prefeitura. 

Vigilância - É realizada por uma empresa terceirizada, contratada direto pela 

Prefeitura. 

Administração - 01 sala administrativa. 

Gerador – o se encontra no complexo hospitalar e abastece as unidades do 

Pronto Socorro Central e Pronto Socorro Infantil. 
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Caixas d’água – aproximadamente 15 mil litros. 

Filtros de parede – instalados pelo Instituto Alpha. 

A sinalização é simples, em papel sulfite, precisa ser melhorada. 

 

13.1.2. Atendimento 

Aproximadamente 135 atendimentos por dia na unidade, lembrando que ela é 

referência do SAMU. 

Os equipamentos médicos da unidade são todos patrimônio da Prefeitura e 

segundo informações não há contrato de manutenção dos mesmos. 

13.1.3. Fotos 

 

Recepção 
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Recepção 
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Consultório 1 
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Consultório 2 
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Sala de Emergência 
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Sala de Inalação  
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14.PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE PRONTO SOCORRO 

 

14.1. Orientações e protocolos para atendimento dos pacientes nos 

pronto socorros e atenção básica 

 

 Se apresente pelo nome que você é conhecido na Unidade e use o crachá; 

 Atenda os pacientes com respeito e educação. / Chame o paciente pelo 

nome, explique o diagnóstico que pode ser estabelecido naquele momento. / Veja se  

o  paciente entendeu, tire as dúvidas do paciente e familiar; 

 Não banalize ou menospreze os sintomas, não passe para o paciente e  

para  os familiares diagnósticos definitivos, quando ainda não  é possível estabelecê-

los.  Ex.:  ‘’É uma enxaqueca’’; 

 Demonstre para o paciente e familiar que o diagnóstico, no momento, pode 

ser inespecífico. Ex.: ‘’No momento, o quadro é de uma cefaleia, devemos manter um 

acompanhamento. O senhor deve utilizar esta medicação e a dor deve melhorar nas 

próximas horas’ ’oriente para o uso correto da medicação . O paciente  é  co- 

responsável pelo  seu tratamento; 

 Suspeite sempre das condições mais graves primeiro (Diagnóstico 

Diferencial das Doenças Graves), lembre-se; quanto mais precoce, mais difícil o 

diagnóstico. O diagnóstico médico nem sempre pode ser feito imediatamente na 

abordagem inicial, necessita de acompanhamento  e seguimento do caso, etc.; 

 Encaminhe os casos crônicos que necessitam de acompanhamento para as 

respectivas UBS/USF de origem do paciente. Procure garantir o atendimento do 
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paciente na Unidade de referência (fale com a enfermeira da classificação de risco, a 

gerente e assistente social); 

 Escreva os dados no prontuário corretamente. Anote dados negativos se 

considerar importante, isto significa que foi pesquisado esses dados. Ex.: Ausência 

de rigidez de nuca, ausência de sinais neurológicos localizatórios (Hemiparesia, 

pupilas isofotorreagentes); 

 Deixe o paciente orientado e à vontade para retornar a Unidade se houver 

dúvidas ou mudança no quadro; 

 Se atender um paciente com queixas agudas (< 15 dias) ou subagudas (< 

60 dias) que está retornando a Unidade ou passou por várias Unidades em menos de 

72 horas entre uma consulta e outra, considere que: o diagnóstico pode ser mais difícil 

(doenças com manifestações sutis ou atípicas), o paciente pode não estar utilizando 

as medicações adequadamente, etc. Na dúvida, mantenha o  paciente  na  sala  de 

observação  e considere o encaminhamento; 

 Se realizou algum procedimento médico, explique as possíveis 

consequências/complicações relacionadas à própria condição e o procedimento.  Ex.: 

uma sutura no braço pode infectar deiscência dos pontos. Oriente onde o paciente 

deve retornar. 
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Fluxograma Geral do Paciente Grave nas PAs/PS e UBSs 

 

 

14.1.2. Parada Cardiorrespiratória - PCR 

 

É a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca, que pode ser 

reversível por intervenção imediata, mas leva à morte, na sua ausência.  Ocorre de 

forma súbita e inesperada, em indivíduos sem doenças prévias ou  naqueles com 

doenças incuráveis que evoluam para  PCR, não por evolução natural da doença e, 

sim, por causas extrínsecas passíveis de reversão (AHA - ACC). 
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Como identificar  uma PCR? 

O diagnóstico deve ser feito com a maior rapidez possível e compreende a 

avaliação  de três parâmetros: responsividade, respiração  e pulso. 

 

Os C A B D da  RCP (Avaliação Primária) 

 C (circulation): circulação; 

 A (airway): vias aéreas; 

 B (breathing): respiração; 

 D (defibrillation): desfibrilação ou drogas*. 

C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões torácicas 

A: Posicionar  o paciente e abrir as vias aéreas 

B: Estabelecer  duas ventilações 

 

 

D: Aplicar  o  desfibrilador quando disponível 

1) Checa-se o  ritmo: FV/TV, assistolia ou AESP; 
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2) FV/TV: desfibrilar o paciente (1 choque de 200 joules e 360 no 

desfibrilador monofásico) - Reversão>85% dos casos. Persistindo FV/TV, repetir 1 

choque de 360J a cada intervalo de ressuscitação  cardiopulmonar  (2 minutos). 

 

Observação: Os desfibriladores disponíveis na rede podem ser monofásicos, 

portanto, a carga para desfibrilação é de 360J. Para utilização de desfibriladores 

bifásicos a carga inicial será de 200J. 
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O  ABCD secundário: 

 

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com  ambu  e 

mascara elevar  o tórax. 

B: Ventilação não-sincronizada para pacientes intubados, manter RCP 30:2 

para pacientes não intubados 

C: Monitorização (eletrodos, oxímetro, manguito), acesso venoso, 

compressões torácicas (não sincronizadas), se o paciente estiver  intubado. 

D: administração de drogas: 
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 Assistolia: protocolo de linha isoelétrica (CAGADE) 

 Verificar se o monitor e o desfibrilador estão ligados 

 Verificar todas as conexões: dispositivo – cabos, cabos – paciente, 

dispositivo – pás-paciente. 

 Verificar GANHO ou SENSIBILIDADE selecionado no 

desfibrilador/monitor 

 Selecionar derivação e fazer uma rápida verificação do ritmo em cada 

derivação. 

 Quando monitor “EM PÁS” fazer uma rotação de 90 para verificar se 

há vetor de FV (pá do esterno superior direito para o esterno superior esquerdo; pá 

do ápice esquerdo para a borda inferior direita do esterno). 

 



 

 

Pá
gi

na
35

7 
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14.1.3. ECG/Bradiarritimias  

 

Bradicardia: 

1) Absoluta – Frequência cardíaca < 60bpm. 

2) Relativa – Frequência cardíaca menor que a desejada para uma  condição 
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A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente 

adoeça, ou se alguma outra  doença está “causando” a bradicardia. 

Efeitos Clínicos da Bradicardia (critérios de instabilidade) 

 

Sintomas: dor torácica anginosa, falta de ar, diminuição do nível de consciência, 

fraqueza, fadiga, intolerância a exercícios,  tontura, vertigem  e desmaios. 

 

Sinais: hipotensão, queda da PA em posição ortostática, sudorese, congestão 

pulmonar ao exame físico ou radiografia torácica, ICC franca ou edema  pulmonar,  

dor  torácica, síndrome  coronária aguda. 

 

Tratamento 

A sequência  de tratamento  para bradicardia sintomática é: 

 Atropina (agente de escolha para tratamento inicial –  exceto  para  

bloqueio cardíaco de segundo grau Mobitiz II, bloqueio cardíaco de  terceiro  grau  e  

pacientes submetidos a transplante cardíaco). Utilizar doses 0.5mg IV repetida  a cada 

3-5 minutos. Se após a primeira dose não houver resposta não  associe DOPR ou 

Adrenalina. 

 

 Marca passo transcutâneo (disponível na  USA do  SAMU) 

 Dopamina: Após atingir dose máxima de atropina (0.04mg/Kg) adicionar 

uma infusão de dopamina (iniciar com 5g/Kg/min.) e aumentar a dose de infusão 

rapidamente  (até 20mg/Kg/min.) 
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 Adrenalina: Se o paciente apresentar bradicardia grave com  

hipotensão,  o  fármaco de escolha é a adrenalina. A infusão de adrenalina também é 

indicada quando doses de mais altas de dopamina não  fizerem mais  efeito. 

 

OBS - As infusões de adrenalina são preparadas da seguinte maneira: Misturar 

1 ampola de 1mg de adrenalina em 500 ml de solução  salina  normal, a fim  de 

produzir uma concentração  de 2mg/ml. Isto  pode ser infundido na velocidade de 1 a 

5  ml/min. 

OBS - A infusão de Dopamina (Amps = 50mg/10ml) diluída em 240ml de 

SF0,9%. 
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14.1.4. Dor Torácica  

 

Dor torácica é uma queixa comum e causa igualmente frequente de procura à 

sala de emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (PRONTO SOCORROs). 

Estima-se que  cerca de 1-5  % do total de atendimentos na emergência são devido à 

dor torácica e que 20 – 35% destes correspondam, a uma situação clínica de 

gravidade como  Síndrome  Coronariana  Aguda (SCA). 
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O grande desafio do emergencista é justamente  diagnosticar  os  pacientes  

com  alto risco de apresentarem uma SCA, além de outras etiologias menos 

frequentes, porém potencialmente fatais como Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e 

as Síndromes Aórticas Torácicas Agudas (SATA) e Pneumotórax Hipertensivo (PH) 

que juntas representam 1% dos casos. 

Contudo, o diagnóstico inicial da SCA no primeiro atendimento pode ser 

dificultado pelos  seguintes fatos: 

 

1) Dos pacientes que realmente apresentam um infarto agudo do miocárdio 

(IAM), apenas a metade tem um eletrocardiograma com alterações clássicas como 

supra desnível de segmento  ST (CSST)  à admissão; 

2) Menos da metade dos pacientes com IAM sem supra desnível de 

segmento ST (SSST) apresenta creatinoquinase-MB  (CK-MB) elevada à  admissão. 

 

Esses dados podem explicar porque, mesmo em centros de referência, 2 a 3 

% de pacientes com IAM são indevidamente liberados da emergência, taxa que  pode  

alcançar  valores de até 10  a 20  % em alguns serviços, sendo que destes, 25% 

apresenta desfecho letal. 

 

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é o bloqueio da artéria pulmonar ou  de  

seus  ramos. Geralmente, ocorre quando um trombo venoso profundo se desloca de 

seu local e formação e viaja, ou emboliza, para o fornecimento sanguíneo arterial de 

um dos pulmões. Os sintomas incluem dificuldade de respiração, dor torácica na 
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inspiração e palpitações. Os sinais clínicos incluem dor torácica, baixa saturação de 

oxigênio sanguíneo (hipóxia),  respiração rápida (taquipneia) e frequência cardíaca 

aumentada (taquicardia). Casos graves de embolia pulmonar não tratada podem levar  

a   instabilidade circulatória e morte súbita. 

A Síndrome Aórtica Torácica Aguda (SATA) é uma das doenças de maior 

mortalidade que se conhece. A suspeita do diagnóstico  da doença  se baseia  na 

história clínica com quadro de dor torácica aguda, que em geral se inicia retoresternal 

nas dissecções do Tipo A e  se  estende  para a  região  interescapular  na  medida  

em  que a  dissecção  progride distalmente. A dor, em geral, é de início súbito, intensa 

e pode ser acompanhada de sudorese e hipertensão. Hipotensão pode ocorrer 

quando  há  ruptura ou  tamponamento cardíaco. 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um 

sistema de válvula unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não  possa  

sair.  O pulmão do lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o  

mediastino  são  deslocados para o lado   oposto,   comprometendo    o   retorno    

venoso    e   causando    compressão    do pulmão 

contralateral à lesão.  

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, que  pode  

ser agravada com pressão positiva. Lesões traumáticas da parede torácica  também  

podem  ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é incomum que 

a  inserção  de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa de 

pneumotórax. 

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 
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hipotensão, desvio da traqueia para o lado oposto, ausência  de murmúrio  vesicular 

unilateral,  turgência  das   veias   do   pescoço   e   timpanismo   à   percussão.   A 

cianose   pode   surgir   como uma conseqüência tardia da hipóxia.  

 

Causas de Dor Torácica  
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Avaliação imediata (<10  minutos) 

 

 Verifique os sinais  vitais (manguito de PA automático/manual) 

 Meça a saturação de oxigênio 

 Estabeleça um acesso IV 

 Obtenha o  ECG de 12 derivações (revisão  por médico) 

 Faça anamnese e exame físicos breves e direcionados, concentre-se na  

elegibilidade  para  terapêutica fibrinolítica 

 

Os padrões eletrocardiográficos são  analisados, permitindo  identificar  4 

grupos: 

1) Eletrocardiograma  com supra  desnível de ST: 

Presença de supra desnível de J-ST>0,1mV em pelo menos duas derivações 

contíguas do plano frontal, ou >0,2mV em pelo menos duas derivações contíguas do 

plano  horizontal  (V1 a V6). 

2) Eletrocardiograma  com infra desnível  de ST ou inversão de T: 

Presença de infra desnível de J-ST 0,1mV em pelo menos duas derivações 

contínuas, ou inversão isola de T em pelo menos duas derivações contíguas. 

 

3) Eletrocardiograma  com bloqueio  de ramo esquerdo: 

Em ritmo sinusal, presença de complexos  QRS  com duração 120ms,  com 

morfologia QS ou rS em Vl e deflexão intrinsecóide 60ms em I, V5 ou  V6,  associado 

à ausência de onda  Q  nestas derivações. 
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4) Eletrocardiograma  normal  ou inespecífico: 

Ausência de qualquer alteração, ou presença de alterações de duração e 

morfologia QRS e/ou as alterações de posição de J – ST e T que não se enquadrem 

nas acima descritas, mesmo  em presença  de ondas Q patológicas consideradas 

antigas. 

 

Classificar os tipos de dores A, B, C,D: 

A abordagem inicial ao paciente com dor torácica consiste em se definir, 

através  de  uma  breve história clínica, se o sintoma decorre de uma provável causa 

cardíaca ou  de provável causa não-cardíaca.  Para tanto, deve-se tentar classificar 

a dor em um dos seguintes tipos: 

 

   Tipo A (dor  definitivamente anginosa) 

Dor torácica cujas características dão a certeza do diagnóstico de SCA, 

independentemente do resultado  dos exames complementares. 

 

           Tipo B (dor  provavelmente anginosa) 

Dor torácica cujas características sugerem SCA como principal hipótese 

diagnóstica, porém com necessidade de exames  complementares para a  

confirmação do diagnóstico. 

 

          Tipo C (dor provavelmente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA como a principal hipótese 
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diagnóstica, porém há necessidade de exames complementares para excluí-la. 

 

           Tipo D (dor  definitivamente não anginosa) 

Dor torácica cujas características não sugerem SCA no diagnóstico diferencial 

etiológico. Pode ser subdividida em: 

D1 = Possíveis doenças graves com diagnóstico etiológico  não determinado; 

            D2 = Com diagnóstico etiológico determinado. 
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Tratamento Geral Imediato (MONAB) 

 

 Oxigênio a 51/min. Utilizar uma máscara ou cânula nasal objetivando 

saturação de oxigênio  maior que 90%. 
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 Aspirina: Recomenda-se a utilização  rotineira de aspirina (160  – 

325mg) a todos  os pacientes com IAM ou SCA. 

 Nitroglicerina: SL para desconforto contínuo no peito, se  a  pressão  

arterial sistólica for maior que 90mmHg e  não  houver  outras contra-indicações. 

Dinitrato  de isossorbida (isordil): administrar 5mg em intervalos de cinco minutos 

(dose máxima 15mg). 

 Morfina EV: Utilizar doses de 2 a 4mg em intervalos de cinco minutos, 

se necessário, aos pacientes que obtiverem um completo alívio da dor com 

nitroglicerina  ou nitrato. 

 Betabloqueador EV: considere em pacientes estáveis com frequência 

entre 60 e  100 bpm. Contra indicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100 

 

14.1.5. Insuficiência respiratória aguda 

 

A – Falência súbita das funções do  trato  respiratório: 

 

 Ventilação – Tipo II 

 Oxigenação – Tipo I A 1 – Causas: 

 Tipo  I =  Distúrbio V/Q (Pneumonias – TEP) 

Alteração de difusão (Edema Agudo de Pulmão) SHUNT (SDRA) 

 Tipo  II = Depressão do drive respiratório 

Doenças neuromusculares Sobrecarga  ventilatória (ASMA) 
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B – Quadro clínico 

 

 Dispnéia 

 Cianose 

 Alterações do nível de  consciência 

 Alterações hemodinâmicas 

 Alterações da FR, uso de MM  acessórios 

 Doença  de base 

 

C –  Diagnóstico laboratorial: 

 Oximetria  de pulso 

 

D – Conduta: 

 Oxigenioterapia 

 Monitorização 

 Acesso venoso 

 Doença  de base 

 

E  – Oxigenioterapia 

 

 Máscara 

 Cateter nasal 

 Venturi 
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 Máscara  com reservatório 

 Ventilação mecânica 

- Invasiva 

- Não invasiva 

 

Broncoespasmo: 

 

Pneumopatias  obstrutivas 

 

 Crise asmática 

 Agudização  do DPOC 

Fisiopatologia: 

 

 Processo inflamatório  crônico  das vias aéreas 

 

Quadro clínico: 

 

 Dispneia 

 Tosse 

 Sibilos 

 Opressão torácica 
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Tratamento: 

 

A – Oxigenioterapia (se saturação de O2  < 90%  ) 

 Máscara, cateter nasal, venturi, máscara com reservatório B –  Drogas 

broncodilatadoras inalatórias 

 Beta 2 adrenérgicos   =  Fenoterol, Salbutamol 

 Parassimpatolíticos = brometo de ipratrópio C –  Drogas brocodilatadoras 

sistêmicas 

 Aminofilina 

 Terbutalina 

D –  Antiinflamatórios esteroidais 

 Parenterais =  Hidrocortisona,  Metil Prednisolona 

 Orais= Prednisona 

 

Conduta  no  Pronto Atendimento : 

 

1 – O2 se necessário, cuidado para pacientes DPOC com máscara de O2 

com altas FiO2 

 

2 – Fenoterol 2,5 mg = 10 gt ( Máximo = 5 mg ou 20 gt )  3 inalações 

seriadas 15/15  min 

 

3 – Avaliação clínica, senão ocorrer melhora: Associar ipratrópio 20 – 40 
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gts ( 250 – 500 mg ) Inalações seriadas 30/30 min , 1 – 4  horas 

 

4 –  Corticóide parenteral 

Hidrocortisona após as 4 horas ou já a partir da primeira hora Se necessário. 

Dose = 5 mg/kg 

 

5 –  Aminofilina  – Terceira linha Dose  =  5  mg/Kg  ,  administrar  EV  

em  30 minutos ( Maximo = 250 mg ou 1 ampola) 

 

6 – Sulfato de magnésio  (crise asmática grave) 

Dose = 2 g em 30/40 minutos (2  amp. Sulfato  Magnésio 10%) 

 

Se receber alta: 

 Prednisona 40 mg/dia por 7  dias 

 Inalações com Beta 2 agonista 4/4  horas por 48 horas 

 

Se  necessário internar: 

 Manter todas as drogas utilizadas no  PS 

 Se necessário  Aminofilina, manter  inicialmente em infusão contínua 

Se não tiver resposta com as medidas acima, evoluir com alteração do nível de 

consciência, exaustão,  instabilidade hemodinâmica,  fadiga = cuidados de CTI 

No atendimento da agudização do DPOC nunca esquecer que a infecção é o 

principal desencadeante. 
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DPOC –  Quando  indicar antibioticoterapia? 

Piora da dispnéia e alteração do  escarro. 

 

 

Quais  antibióticos  podem ser utilizados? 

 

 Abaixo dos 65 anos e sem comorbidades =  Amoxicilina 

 Acima dos 65 anos e com comorbidades  = Macrolídeos ou  Quinolonas 

respiratórias. 

 Avaliar caso a caso, considerar a necessidade e  encaminhamento  para  

melhor  avaliação  (exames, especialistas) 

OBS: Iniciar a primeira dose de antibiótico nas primeiras 4 horas na PRONTO 

SOCORRO. 
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14.1.6. Conduta - crise asmática no Pronto Atendimento 
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14.1.7. Crise hipertensiva / edema agudo de pulmão 

 

Edema Agudo de Pulmão 

 

Síndrome clínica que pode resultar de causas diversas. No entanto, as 

alterações fisiopatológicas finais são semelhantes e decorrem do acúmulo de fluídos 

nos espaços alveolares e intersticiais dos pulmões, resultando em hipoxemia, 

complacência pulmonar diminuída, trabalho respiratório aumentado  e relação 

ventilação-perfusão anormal. 
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Duas situações clínicas mais frequentes são reconhecidas, sendo a principal, 

a elevação da pressão hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão 

diastólica final  do  VE durante a falência ventricular esquerda. Por isso, esse tipo de 

edema pulmonar é chamado de hemodinâmico  ou cardiogênico. 

O segundo mecanismo de edema pulmonar é o aumento da permeabilidade da 

membrana endotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de 

proteínas do capilar para  o espaço intersticial. Esse tipo de edema é chamado  não  

cardiogênico. 

Um terceiro mecanismo de edema pulmonar ocorre por redução da pressão 

oncótica do plasma.    Entretanto,    mesmo   uma   diminuição    acentuada   dessa    

pressão    pode não ser acompanhada de edema pulmonar, a menos que exista,  

concomitantemente,  moderada  elevação da pressão hidrostática  capilar. 

 

Quadro Clínico 

 

O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o 

aumento da pressão hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 

25mmHg.Pequenos acúmulos de líquido provocam taquipnéia, taquicardia e poucas 

crepitações grossas à ausculta pulmonar, como ocorre  em pacientes portadores de 

insuficiência  cardíaca prévia. 

Ex. Físico: Palidez, sudorese fria, cianose de extremidades, utilização da 

musculatura respiratória acessória com respiração superficial e ruidosa. 
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Exames Complementares 

 

 ECG: avaliar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia; 

arritmias; sobrecargas atriais e ventriculares que possam sugerir cardiopatias 

orovalvares ou hipertensão  arterial sistêmica; 

 Radiografia de tórax: Avaliar área cardíaca, campos pulmonares 

(detectando-se edema  intersticial e/ou alveolar. 
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 Oximetro  de pulso. 

 

Tratamento 

As medidas fundamentais  incluem: 

 Oxigênio: Melhor administrado através de máscara facial com  

reservatório, podendo  atingir  fração inspiratória de oxigênio próximo a 100%. 

 Vasodilatadores: O uso de nitratos sublinguais a cada 5 -10 minutos é 

de grande valor. Mediante PA sistólica >  90mmHg,  pode-se utilizar  nitroglicerina na 

dose de 

0.3 a 0.5 microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 0.1 

microgramas/Kg/min, pode ser utilizado na ausência de resposta terapêutica com a 

nitroglicerina. 

 Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm 

efeito imediato por aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos 

diminuem a pré-carga  antes de induzir diurese. 

 Morfina: na dose de 1  – 2mg administradas a  cada 1 a 2  minutos 

atuam reduzindo a pré-carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a 

ansiedade. A posição sentada é preferencial na abordagem do paciente em edema 

agudo de pulmão. Tal posição facilita a movimentação do diafragma pela ação da 

gravidade, diminuindo o trabalho  respiratório. 

Ventilação mecânica invasiva e não  invasiva (CPAP,  BIPAP), se disponível. 
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14.1.8. Emergências Hipertensivas 

 

Definições e Dilemas 

 

Existem inúmeras definições para os termos crise hipertensivas, emergências 

hipertensivas e urgências hipertensivas. De uma maneira geral,  o  conceito  de  crise 

hipertensiva engloba um espectro de situações clinica quem tem em comum  uma  

pressão arterial (PA) elevada e potencial de lesão  em  órgãos-alvo. 

O termo pressão arterial acentuadamente elevada deve ser utilizado em vez de 

crise hipertensiva, uma vez que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-

socorro (P S)  com  PA acentuadamente elevada não apresenta, de fato, um risco de 

eventos cardiovasculares em curto prazo muito maior do que  hipertensos  não  

controlados  acompanhados ambulatoriamente. Alguns autores consideram um nível 

de PA diastólica maior  que  120  mmHg como parte da definição; entretanto, o nível 

da PA tem importância secundaria visto    que podemos ter lesão aguda de órgãos-

alvo com pressões diastólicas  menores  que  120  mmHg, particularmente nos 

indivíduos que não são hipertensos crônicos como na eclampsia e nas glomérulo 

nefrites agudas. Por outro lado, hipertensos crônicos não tratados podem apresentar 

pressões diastólicas maiores que 120 mmHg sem nenhum sintoma ou evidencia de 

lesão aguda em órgão-alvo. Por exemplo, em um individuo normotenso, uma pressão 

arterial média (PAM) de 60 mmHg é suficiente para manter um fluxo sanguíneo 

constante, já para um hipertenso, a mesma PAM de 60 mmHg pode estar associada 

a uma diminuição importante do fluxo sanguíneo em órgão  nobres. Em indivíduos 



 

 

Pá
gi

na
38

3 

normotensos,  o fluxo  é  constante até  PAM de cerca de 150 mmHg, acima da qual 

há aumento do fluxo sanguíneo com possível extravasamento de liquido para o 

intravascular e instalação de encefalopatia hipertensiva. Em hipertensos crônicos este 

limite é superior,  encontrando-se em PAM acima 200  mmHg. 

Outro aspecto das definições é a diferenciação entre urgências e emergências 

hipertensivas. As emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de 

órgãos-alvo  e risco iminente de vida, que necessitam redução imediata da PA (não 

necessariamente para  níveis normais). Tais emergências devem ser tratadas 

inicialmente nas UBSs e  PRONTO SOCORRO s,  e  a seguir encaminhadas para o  

hospital (preferencialmente  numa unidade de terapia  intensiva).  Já as urgências 

hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão  de órgão-  alvo,  

como  por  exemplo,  pacientes  que  já  apresentam  alguma  lesão  de  órgão-alvo  

prévia (infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca) e 

que, portanto, apresentam um risco maior de novas complicações e curto prazo na 

vigência de PA acentuadamente elevada. Muitas vezes, as urgências hipertensivas  

necessitam  apenas  de ajuste ou introdução de anti-hipertensivos e 

acompanhamento ambulatorial precoce, sem necessidade de internação; outras 

vezes, observação de curta duração na UBS e PRONTO SOCORRO  pode ser 

necessária. 

Nestes casos, nos parece que o mais importante é o empenho do médico em 

conseguir um acompanhamento ambulatorial precoce e aumentar o grau de 

entendimento do paciente de que este apresenta uma doença grave com risco de 

sérias complicações e necessidade de acompanhamento médico adequado 
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(encaminhar para UBSs ou atenção especializada). 

Existem ainda as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento  

acentuado  da PA é desencadeado por dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), desconforto 

(tonturas,  mal- estar),  ansiedade, abandono do tratamento ou uma associação destes  

fatores. 

Este grupo de paciente é provavelmente o responsável pela maior parte dos 

que  procuram um pronto-socorro (P  S)  com PA  acentuadamente elevada. 

Não há, entretanto, estudos epidemiológicos de prognóstico que validem esta 

classificação em termos de incidência de complicações e eventos adversos em curto  

prazo. Desta forma, esta classificação é apenas uma convenção e não se baseia em 

dados epidemiológicos e sim em suposições e dados fisiopatológicos. De fato, a 

grande maioria dos pacientes de P S com PA acentuadamente elevada não apresenta 

sintoma referente á hipertensão e não tem  lesão  rapidamente progressiva de órgãos-

alvo  em  curto  prazo. O risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio (IAM) ou 

acidente vascular cerebral (AVC) é pequeno em curto prazo. 

Assim, de uma maneira simplificada, convenciona-se categorizar pacientes 

com  PAD 

> 120 mmHg ou PAS > 180 mmHg como tendo PA acentuadamente elevada; 

a emergência hipertensiva será definida pela presença de lesão aguda de órgãos-alvo 

com risco iminente de vida e pelo risco em curto prazo de desenvolver lesões agudas 

de órgãos-alvo. 

As principais dificuldades do manejo da PA acentuadamente elevada no P S 

englobam uma serie de perguntas para o  medico emergencista. 
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1) A paciente esta estável? 

2) Que investigação  adicional deve-se realizar? 

3) O paciente  necessita de intervenção imediata? 

4) Qual a intervenção  mais adequada? 

5) O paciente necessita de internação em enfermaria, UTI, ou pode ir de 

alta para acompanhamento  ambulatorial? 

6) Se sair  de alta, em quanto tempo deve ser visto  no ambulatório? 

 

Epidemiologia 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é muito  comum  nos países  ocidentais.  

Estima- se que a prevalência de HAS seja de 20% a 25% da população. A HAS 

essencial é a principal causa, e um grande número de pacientes desconhece ser 

hipertenso. Além disso, uma parcela considerável dos hipertensos  não  apresenta um 

controle adequado da PA. 

Estima-se que de 1% a 2% dos hipertensos apresenta crise  hipertensiva  a 

cada  ano,  esta incidência é maior em negros, idosos e em hipertensos sem controle 

adequado da PA. 

O principal motivo que leva ao descontrole pressórico é:  falta  de  

acompanhamento com medico de atendimento primário e problemas com álcool e uso 

de drogas ilícitas foram identificados como  fatores de risco  para apresentação  ao P 

S com crise hipertensiva. 
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A tendência temporal é de queda na incidência das crises hipertensivas nestas 

populações, atribuída em parte a um melhor controle da PA em virtude de melhor 

aderência e entendimento  da necessidade do tratamento. 

A hipertensão maligna incide em cerca de 1% dos hipertensos, sendo duas 

vezes mais frequente em homens. 

Em pacientes brancos, até 80% dos casos de hipertensão maligna são 

causados por hipertensão secundaria, principalmente se a apresentação ocorre antes 

de 30  anos.  Em pacientes negros, a hipertensão essencial é a principal causa de 

hipertensão maligna (cerca de 82%), inclusive em pacientes mais jovens. Não temos 

dados nacionais que permitam uma estimativa das causas de hipertensão maligna na 

população mulata. Em relação a emergências hipertensivas em geral, estima-se que 

de 23% a 56% dos pacientes, a depender da população estudada,  apresentam uma 

causa secundaria de hipertensão  arterial. 

 

Avaliação Inicial 

 

A avaliação inicial deve incluir uma historia e um exame físico sucintos  e  

alguns exames complementares. Em pacientes com quadro nitidamente emergencial, 

deve-se dar prioridade  a  uma  pronta  intervenção  terapêutica  em  detrimento  de  

uma  historia  clinica detalhada e estudos diagnósticos demorados. Tais itens da 

abordagem nas emergências hipertensivas podem ser realizados a partir do  momento  

em que o paciente estiver estável. 

A historia deve incluir duração e gravidade da hipertensão previamente 
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existente, presença de lesão previa de órgão-alvo (insuficiente  cardíaca,  doenças  

coronariana, insuficiência renal, doença cerebrovascular),uso de medicações anti-

hipertensivas, grau de aderência ao tratamento e controle da PA, uso  de outras  

substancias,  como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, presença 

de sintomas específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas 

incluem dor torácica (isquemia miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou 

lombalgia (dissecção de aorta), dispneia (insuficiência cardíaca – ICC), sintomas 

neurológicos focais,  cefaleia, convulsões e alterações do nível de consciência. 

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares  e  

nervoso  central. A PA deve se medida com o paciente deitado e em pé (se possível) 

para avaliar  depleção volêmica e nos dois braços. Os pulsos devem ser verificados.  

O  exame  cardiovascular deve buscar por sinais de ICC como taquipnéia, estase 

jugular, crepitações pulmonares, B, ictus desviado, hepatomegalia,  edema  de 

membros  inferiores  e  de  dissecção de aorta como pulsos assimétricos, medidas 

significativamente diferentes da PA nos  dois braços, sopros cardíacos e abdominais, 

massas pulsáteis. O exame neurológico deve avaliar o nível de consciência e 

orientação, sinais de irritação meníngea, campo visual e sinais neurológicos focais. 

Exames complementares importantes incluem um ECG para avaliar a presença 

de isquemia miocárdica; RX de tórax para avaliar área cardíaca, congestão pulmonar 

e sinais de dissecção de aorta; e glicemia capilar (dextro) para avaliar hipoglicemia 

em casos de alteração do  nível de consciência. Outros exames serão  solicitados 

conforme indicação clinica. 
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Manejo Geral 

 

Os pacientes com uma emergência médica (dispneia, intensa, edema agudo 

de pulmão, dor precordial, palidez, sudorese, alteração do  nível de consciência e ou 

sinais  focais) devem ser encaminhados á sala de emergência e a  tratamento  iniciado  

concomitantemente  á  avaliação clinica complementar mais minuciosa. De uma 

maneira  geral,  considera-se que  a  PA deve ser reduzida em questão de minutos a 

uma hora nas emergências hipertensivas. A redução inicial  não  deve ultrapassar 20% 

a 25% da PA média  inicial.  Em termos práticos, não se deve reduzir de imediato a 

PA diastólica para menos de 100 mmHg a 110 mmHg.  Para  tanto, devem ser 

utilizadas, de preferência drogas anti-hipertensivas de uso parenteral e com 

monitorização constante da PA. Já pacientes que se apresentam  com  quadros  

menos  dramáticos com queixas como cefaleia, tontura, ansiedade, dores torácicas  

inespecíficas, dispneia (sem a observação objetiva de dispnéia) e PA 

acentuadamente elevada, devem ser examinados clinicamente para excluir lesão 

aguda de órgãos-alvo,  bem  como  avaliados  quanto ao risco de desenvolvimento de 

lesão de órgãos-alvo em curto prazo, medicados com sintomáticos e observados no 

P S (preferencialmente num local silencioso e com pouca luminosidade)  com 

avaliação posterior. 

Nestes casos, a solicitação de exames complementares deverá se feita com 

base na suspeita clinica após historia e exame físico.Este grupo  de pacientes  

apresenta ,  na  maioria  das vezes, pseudocrise hipertensivas e urgências 

hipertensivas, e menos comumente uma emergência hipertensiva.Entretanto, é 
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importante  ressaltar  que  este grupo  de pacientes  deve ser avaliado adequadamente 

para que não se liberem para acompanhamento ambulatorial pacientes com  

emergências médicas  não suspeitadas. 

Pacientes com cefaléia tensional, enxaqueca ou outras cefaléias primárias 

associadas a aumento acentuado da PA devem receber analgésicos e sintomáticos 

com  reavaliação  posterior. Pacientes com sintomas sugestivos de ataque de pânico 

ou muito ansiosos devem receber um sedativo (benzodiazepínico) e ser reavaliados 

posteriormente. Pacientes  com  tontura devem ser minuciosamente avaliados para 

se descartar doença cerebrovascular vertebrobasilar,  medicados com  sintomáticos 

e  reavaliados periodicamente. 

 

 Emergência Hipertensiva 

É definida como situação na qual ocorre elevação importante da PAS, 

associada ou não a lesão de órgão alvo  irreversível. 

 

 Urgência Hipertensiva 

São situações em que a PAS está elevada, com PAD > 120 mmHg, porém são 

mínimas ou mesmo não se observam lesão  de órgão alvo. 

 

Emergências Hipertensivas 

 

 Encefalopatia hipertensiva 

 Dissecção  de aorta 
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 Edema agudo  de pulmão 

 Infarto  agudo do miocárdio 

 Hipertensão intracraniana 

 Eclampsia 

 Feocromocitoma 

 

Conduta Inicial nos Pacientes com Emergências  Hipertensivas 

 

 Monitorização cardíaca, PAMNI e  oximetria 

 Acesso venoso 

 Iniciar o tratamento  farmacológico 

 

Conduta Inicial nos Pacientes 

 

 Objetivo – rápida e gradual redução da PAS. Nas emergências 

hipertensivas esta  redução deverá ser obtida imediatamente, no máximo com 1  hora  

da  chegada  a Unidade  de Saúde. 

 Redução de 25% da PAM 

 Redução da PAD para 100 a 110mmHg nas 2 a 6 horas iniciais do  

tratamento,  até  níveis de PAS normais em alguns  dias 

 Redução imediata em 15 a 20 min da admissão na suspeita de dissecção 

de aorta e/ou EAP. Utilizar B bloqueador + nitroprussiato  para dicecção  de aorta 

 Alcançar e manter a PAS 180X100mmHg em 6 a 12 horas da admissão no 
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AVCI ou H 

 

14.1.9. Taquicardias 

 

A taquicardia estável refere-se à condição  em que o paciente  apresenta: 

 

 FC > 100bpm 

     Nenhum  sinal ou sintoma significativo  causado  por aumento da 

freqüência cardíaca. 

 Uma anormalidade cardíaca subjacente que gera o ritmo (p.ex., febre e 

exercício são condições sistêmicas,  não  condições cardíacas). 

 O algoritmo oferece 4 classes ou quadros de triagem para taquicardia 

estável: 

 

1. Fibrilação  / Flutter atrial 

2. Taquicardias  de complexo estreito 

3. Taquicardias  de complexo  largo de tipo desconhecido 

4. Taquicardias  ventriculares (  monomórfica ou polimórfica) 

Se em algum momento o paciente começa a se tornar hemodinamicamente 

instável o médico deve alterar o protocolo para “Taquicardia Instável” e iniciar a 

preparação para cardioversão sincronizada. 
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Taquicardias Instáveis 

 

A taquicardia instável existe quando o coração bate rápido demais para a 

condição cardiovascular do paciente. Tal elevação da frequência cardíaca reduz o 

período de diástole entre os batimentos, impedindo que sangue suficiente flua para o 

coração.  

Um volume sanguíneo reduzido nos ventrículos significa que o volume sistólico 

também é reduzido. O termo “bater rápido demais” também implica em “bater de forma 

ineficiente”. A força e a coordenação das contrações  ventriculares são  insuficientes 

para manter o volume sistólico. 

As chaves para o tratamento de pacientes em taquicardia instável são: o  

reconhecimento rápido de que o paciente está significativamente sintomático ou, até 

mesmo, instável; e o reconhecimento  rápido de que os sinais  e sintomas são 

causados pela taquicardia. 
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 A taquicardia sinusal não é uma forma de taquicardia sintomática. Não  é 

uma arritmia   e não  irá responder à cardioversão. 

 O Flutter atrial produz tipicamente uma FC próxima a 150bpm. Frequências 

tão altas muitas vezes provocam sintomas e a cardioversão é frequentemente 

necessária. A cardioversão do flutter atrial pode ser freqüentemente atingida com 

níveis de energia menores (50J) do  que os necessários para outras arritmias. 

 O algoritmo para cardioversão sincronizada recomenda  uma  sequência  

padrão  de níveis de energia para a cardioversão sincronizada: 100J – 200J – 300J – 

360J (quando desfibriladores  monofásicos). 

 As duas exceções são o flutter atrial, que responde com frequência a níveis 

de energia mais baixos (tais como 50J), e a TV polimórfica que frequentemente  

necessita  de  níveis de energia  mais baixos. 

 

14.1.10. Emergência Neurológica -AVC/ Coma/ Cefaleia 

 

Atendimento Inicial do Paciente com AVC 

 

1) Manutenção  da permeabilidade  das vias aéreas 

A) Nível de consciência  (escala  de coma de Glasgow). 

B) Inspeção de orofaringe: prótese dentária, alimentos, corpo estranho, 

reflexo do vômito  e deglutição. 

C) Remoção de corpo estranho/ prótese dentária,  aspiração de  secreções, 

D) Posicionamento  do paciente 
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Elevação do mento e da cabeceira 30° em caso de rebaixamento do nível de 

consciência. 

Caso contrário, manter cabeceira a  0°. 

E) Oferecer O2 por máscara ou  cateter nasal se saturação  for menor que 

92%. 

F) Intubação orotraqueal dos pacientes com rebaixamento  do  nível  de  

consciência pela incapacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas e/ou lidar 

com secreções. 

 

2) Respiração: ventilação e oxigenação 

 

 

A) Pacientes incapazes de respirar: ventilação ambu/ máscara, ambu/tubo 

orotraqueal  ou  ventilação mecânica. 

B) Pacientes com respiração espontânea: verificar frequência, 

profundidade  e  eficiência. 

C) Oxímetro de pulso; suporte de O2 para atingir saturação igual ou superior 

a 95%. Excluir possíveis erros de medida: doença vascular oclusiva, hipotensão, 

envenenamento  por monóxido de carbono. 

OBS: Oxímetro  não  avalia a ventilação. 
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3) Circulação: 

 

A) Verificar pulso e pressão arterial (MMSS direito e esquerdo) DD: AVE  x 

dissecção de aorta. 

B) Tratamento agressivo da hipotensão arterial. Reposição de 500 a 1000ml 

de SF0,9%.Repetir  se necessário. 

C) Monitorização cardíaca e eletrocardiograma: ritmo e função cardíaca 

podem ser afetados pela liberação de catecolaminas durante AVE (alterações 

inespecíficas ECG, arritmias cardíacas, ICC e  IAM) 

D) Tratamento  das arritmias: risco  de repercussões hemodinâmicas. 

 

14.1.11. Escala de Cinccinati 

 

Avaliação de  trauma  craniano/ raquimedular: 

A) Pesquisar hemotímpano, sinal de Battle,  equimose  periorbitária,  pontos 

dolorosos no  escalpo  e coluna cervical, espasmo paraverebral. 

Cuidados gerais: 

Evitar uso de soluções de glicose a  5% 

Controle da hipertermia com dipirona e/ou paracetamol. Administrar  tiamina 

100mg (IV) para alcoólatras e  desnutridos. 

Evitar  sonda nasogástrica ou  sondagem vesical se houver indicação de 

trombólise. 
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14.1.12. Abordagem Neurológica 

 

História clínica: 

 

A) Tempo de início  dos sintomas 

B) Traumatismo  crânioencefálico  no início dos sintomas. 

C) Crise convulsiva antecedendo ou  acompanhando os sintomas. 

D) Uso de anticoagulantes orais 

E) Sintomas  sugestivos de IAM 

F) Dispnéia 

G) Sintomas  sugestivos  de Hemorragia intracraniana 

H) Rigidez de nuca 

I) Intolerância a luz 

J) Náuseas  e vômitos 

 

Diagnóstico diferencial 

 

A) Paciente comatoso, confuso ou  afásico: desafio diagnóstico 

B) Crises convulsivas: período pós-ictal  ? 

C) Condições metabólicas: hiperglicemia e hipoglicemia.  Considerar  

também distúrbios do sódio sérico  e encefalopatias ? 

D) Hematoma  subdural e tumores 

E) Migranea com déficit transitório  ou persistente (diagnóstico  de 
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exclusão) 

F) Infecções: abcessos  e meningoencefalite 

G) Abuso  de drogas 

H) Encefalopatia hipertensiva 

 

Diagnóstico topográfico: 

A) Hemisfério  dominante:  habitualmente esquerdo 

Afasia 

Desvio do olhar conjugado para esquerda Hemianopsia homônima direita 

Hemiparesia/  hemiplegia a direita 

Hemi-hipoestesia/ anestesia  a direita 

B) Hemisfério  não  dominante: habitualmente direito 

Negligencia  ou “extinção” 

Desvio do olhar conjugado para direita Hemianopsia homônima esquerda 

Hemiparesia/ hemiplegia a esquerda Hemi-hipoestesia/ anestesia a  esquerda 

C) Tronco  cerebral:  Sintomas bilaterais ou cruzados 

Hemiparesia  ou quadriparesia 

Hemi-hipoestesia ou perda sensitiva nos 4 membros Anormalidades na  

movimentação ocular 

Disfagia 

Vertigem ou tinitus 

Soluços ou alterações respiratórias Incoordenação  axial ou apendicular 
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Etiologia: 

 

A) Sintomas  sugestivos  de AVE hemorrágico: 

Cefaléia intensa Instalação súbita 

Sinal focal (hemorragia intra-parenquimatosa) Rebaixamento do  nível de  

consciência Náuseas ou vômitos 

Diplopia horizontal 

Papiledema ou  hemorragias retinianas 

 

B) Sintomas  sugestivos de hemorragia  subaracnóide (HSA): 

Todos os anteriores 

Dor cervical e/ou rigidez e nuca Ausência de sinais focais 

 

Manejo da Pressão Arterial 

Regulação da perfusão cerebral 

Pressão de perfusão  cerebral = pressão  arterial média – pressão intracraniana 

PPC = PAM – PIC 

PPC  (normal)  =  70  a  95  mmHg PPC > ou = 140 (edema cerebral) PPC < 50 

(isquemia global  cerebral). 

 

Controle  da Glicemia 

A) Hipoglicemia: administrar glicose hipertônica a paciente com glicemia 

menor que 60 mg%. 
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B) Hiperglicemia:   controle   rigoroso nas  primeiras horas,   com   medidas da  

glicemia capilar horas,  tratar com insulina regular(simples) se glicemia for  maior que 

250  mg%. 

 

Controle  de Convulsões 

A) Diazepam (Amp. Com 10 mg): 10 mg EV, infundir 5 mg por minuto, até dose 

máx. de 30 mg. 

B) Fenitoína (Amp. Com 250 mg):Utilizar após  controle  com 

benzodiazepinico,  Diluir  em SF 0,9%, na dose de 15 a 20 mg/Kg, infundir 50 mg/min. 

C) Infusão  contínua de Midazolam fenobarbital EV(só nos  hospitais) 

D) Pentobarbital (somente com monitorização  da PIC nos  casos de AVE). 

 

Controle da Hipertensão Intracraniana 

A) Quando houver evidencias de edema cerebral o tratamento deve ser 

iniciado precocemente e mantido por no  mínimo  5 dias. 

B) Manitol a 20 %: Dose de ataque de 1  g/Kg de peso,  seguida por dose de  

manutenção de 0,25  a 0,5 mg/Kg   ,in bolus,a cada 4 horas. 

 

Tratamentos  Específicos  (Uso hospitalar) 

A) Antiagregantes plaquetários: 

Se não houver contra-indicações ou possibilidade do uso de trombolíticos, 

introduzir AAS ( 200/ 325 mg/dia) nas primeiras 48 horas(utilizar  nas  PRONTO 

SOCORRO s  se o  paciente  não for transferido). 
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B) Trombolíticos 

Rt-PA (actilise®): Dose 0,9 mg/Kg, dose máx. 90 mg, dose de ataque de 10 % 

e o restante em 60 min. 

C) Heparinização: considerar possibilidade nos casos de AVE cardioembólicos 

com alto risco de recidiva ou em evolução em que não exista possibilidade de 

trombólise 

Dose inicial de 80 U/Kg, seguida de infusão de 18U/Kg/h. Diluir 7500U de 

heparina em  150 ml de SF e correr em bomba de infusão contínua. Aferir TTPa de 

6/6 horas até 2 medidas estáveis consecutivas;  depois medir  a cada 24 horas. 

 

 

 

Destino do paciente 

 

a. Após  medidas  de  estabilização,  solicitação   do  serviço  de regulação  

e  transporte (SAMU) 

b. Notificação  na ficha de encaminhamento. 

 

11.1.13. Protocolo de Atendimento do Paciente em Coma 
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1- Considerações Gerais 

 

2- Importantes Informações para diagnóstico e conduta  

 

3- O Exame do  Paciente em Coma 

 

1- Considerações Gerais 

 

Essa é uma condição extremamente grave que exige uma  abordagem clínica  

inicial  com medidas gerais. 

A- Avaliação da ventilação, se necessário, intubar imediatamente. B-  Correção 

de distúrbios hemodinâmicos. 

C- Venóclise e coleta de sangue para exames laboratoriais rotineiros e 

especiais. D- Administrar  tiamina e glicose,  conforme algoritmo. 

E- História clínica detalhada – com ênfase em questões sobre: trauma, 

intoxicações,  alcoolismo, uso de drogas; doenças prévias  como:  diabetes,  epilepsia,  

hipertensão, cardiopatias,  cirrose, insuficiência renal. 

F- Exame clínico – sinais de trauma, infecções, lesões cutâneas por 

administração de drogas intravenosas, coloração  da pele e das mucosas,  sinais 

clínicos de doenças sistêmicas. 

G- Proteja os olhos, controle a agitação, instale sonda vesical e nasoenteral,  

evite complicações relacionadas com a imobilidade (profilaxia  de  trombose  venosa  

profunda), inicie a profilaxia da úlcera de  stress. 



 

 

Pá
gi

na
40

6 

2- Importantes informações para o  diagnóstico e conduta  do  

paciente em coma 

 

1- A avaliação neurológica do paciente em coma, requer uma sistemática 

que permita um diagnóstico  rápido  e um tratamento adequado. 

 

2- Para que haja comprometimento do nível de consciência, é necessário 

que exista uma das seguintes alternativas: 

a) Lesão  anatômica ou  funcional da formação reticular mesencefálica. 

b) Disfunção bilateral  dos hemisférios cerebrais. 

c) Lesões associadas dessas duas  estruturas. 

 

3- As condições que produzem as  alternativas acima são as  seguintes: 

a) Lesões supratentorias que comprimem ou deslocam o diencéfalo ou o 

tronco encefálico (tumor cerebral,  AVC,  hematoma subdural e outras). 

b) Encefalopatias metabólicas, tóxicas ou infecciosas, as quais 

comprometem difusamente ambos os hemisférios cerebrais (hipo/hiperglicemia, 

uremia  e  outras). 

c) Lesões expansivas ou destrutivas infratentoriais, que promovam dano 

ou compressão à formação reticular mesencefálica (hemorragia e infarto cerebelar, 

neoplasias e outras). 

 

4- É importante o diagnóstico diferencial com os distúrbios psiquiátricos 
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que cursam com ausência  de resposta. 

 

5- A  chave  para o diagnóstico consiste em: 

a) Interpretação adequada dos sinais que refletem o comprometimento dos 

diversos níveis do encéfalo. 

b) Determinar qual das condições citadas no item 3  pode ser a responsável 

pelo  quadro  atual do paciente.  A tabela 1  indica os correspondentes sinais e 

sintomas característicos. 

 

Tabela 1-  Características clínicas das condições que determinam o  estado  de 

coma 
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EOT = Entubação Orotraqueal PAS = Pressão Arterial Sistólica ECG = Escala 

de Coma  Glasgow 

c) Estabelecidos os prováveis mecanismos do estado de coma, o medico 

da PRONTO SOCORRO  deve estabelecer o diagnóstico de coma, estabilizar o 

paciente , investigar  a  natureza  etiológica dentro da sua capacidade de resolução e 

ativar a regulação médica quando necessário. 

Na tabela 1, subitem 4, observe as características clínicas dos distúrbios 

psiquiátricos que mimetizam o  estado  de coma. 

 

3- O Exame Neurológico  do  Paciente em Coma 

 

a) Avaliação do  nível de consciência (com e sem  estímulo) – descrever 

com detalhes: 

- Resposta verbal 

- Abertura ocular 

- Resposta motora 

b) Ritmo respiratório 

c) Fundoscopia 

d) Nervos cranianos 

- Exame das pupilas 

- Motricidade ocular extrínseca: oftalmoplegias supranucleares, nucleares 

e internucleares; observação de movimentos espontâneos como nistagmo, 

opsoclonus, bobbing ocular. 
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- Reflexo  óculo-cefálico  (olho de boneca) e óculo-vestibular  (prova 

calórica). 

- Reflexo córneo-palpebral. 

- Reflexo  de tosse- Resposta motora 

e) Motricidade 

- Movimentos involuntários 

- Força muscular 

- Tônus e posturas anormais (decorticação, descerebração) 

- Reflexos profundos e superficiais 

f) Sinais de irritação meningo-radicular 

g) Avaliação autonômica (midríase, taquicardia e hipertensão à 

estimulação álgica). Obs.: referir o escore da escala de Glasgow. 

14.1.14. Protocolo de Atendimento a Pacientes com Cefaleia na Unidade de 

Emergência 

 

Introdução: 

 

De todos os estados dolorosos que atingem os seres humanos a cefaléia é sem 

dúvida uma das queixas mais comuns nas unidades de emergência. A cefaléia pode 

estar associada a diversas condições, como trauma de crânio,  intoxicação  alcoólica,  

depressão, tumor cerebral ou representar uma cefaléia primária como a enxaqueca, 

havendo estimativas de que 90% dos homens e 95% das mulheres tenham cefaléias 

por ano. 
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Determinar características da dor deve ser prioridade na  anamnese  dirigida,  

assim como obter informações sobre fenômenos premonitórios, padrão de início, 

localização, duração, intensidade, irradiação, frequência, sintomas associados, tipo 

de dor assim como fatores agravantes e de alívio, medicamentos já utilizados e seu 

padrão de consumo. Os demais elementos  da  anamnese  também  são importantes, 

como o interrogatório sistemático e os antecedentes. O exame físico e o neurológico 

podem confirmar o diagnóstico sugerido pela anamnese. 

Existe uma classificação atual elaborada em  1988  pela  Sociedade 

Internacional de Cefaleia que é abrangente, porém, ainda necessita de ajustes. A 

cefaleia pode estar na dependência de uma patologia orgânica intracraniana ou 

extracraniana, ou  de  uma  doença sistêmica. Nesses casos, ela pode ser o primeiro 

sintoma e único por um certo intervalo de tempo e que se pode chamar de cefaleia 

sintomática. As cefaleias sintomáticas de doença primariamente neurológica são, 

habitualmente, de instalação  aguda (hemorragias cerebrais e meníngeas, meningites 

e  meningoencefalites)  ou subaguda (abscessos cerebrais) e frequentemente estão 

associadas com vômitos e febre. Podem, contudo, ter um início insidioso,  com  

aumento  progressivo  da intensidade da dor, o que é característico  das neoplasias 

intracranianas. 

Frequentemente, a dor de cabeça decorre de mecanismos fisiopatogênicos 

nem sempre totalmente elucidados e que são desencadeados por fatores variados, às 

vezes múltiplos ou desconhecidos pelos pacientes. Nesses casos a dor de cabeça é 

a queixa principal, constituindo-se na própria doença. É o caso da enxaqueca,  da  

cefaleia  tensional e da cefaleia em salvas que tem características próprias. 
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Em crianças e adolescentes, o início abrupto de cefaleia severa é 

frequentemente causada por infecção do trato respiratório superior ou por enxaqueca. 

Atenção especial deve ser dada em crianças com dor em região occipital. Tumores 

cerebrais e hemorragia intracraniana são raros em crianças e quando presentes são 

acompanhados de múltiplos sinais neurológicos. 

Estudos retrospectivos no Brasil demonstram que a Dipirona promoveu alívio 

da dor em cerca de 80% dos casos em que foi utilizada. É, portanto, droga barata,  

eficaz  e,   a nosso ver, segura, sendo necessários estudos duplo-cegos, 

randomizados, adotando os critérios de melhora dos sintomas mais utilizados em 

pesquisas atualmente, para  avaliação de seu real papel no  tratamento das cefaleias  

agudas. 

 

Sintomas e sinais de alerta 

 

Anamnese  (Sinais de alerta) 

Dor de início após 50 anos Instalação súbita 

Piora progressiva (duração, frequência e/ou intensidade) Piora com tosse, 

esforço excessivo e/ou atividade sexual. Confusão mental 

Perda de memória, distúrbios visuais. Tontura intensa, vômitos. 

Dist. da coordenação  motora e do equilíbrio 

 

Exame Físico  (Sintomas de Alerta) 

Hipertensão e febre Alteração de consciência S.I.M. 
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F.O .: papiledema, hemorragia 

Anisocoria e/ou pupilas pouco reativas, queda da pálpebra. Hipoestesia em  

face ou membros 

Fraqueza muscular Assimetria de ROT Resposta  plantar anormal 

Incoordenação e desequilíbrio Alteração do pulso carotídeo Resumo: 

 As principais etiologias da cefaléia são a enxaqueca (cefaléia vascular) e 

cefaléia tensional. 

 Caracterize o quadro  clínico. Procure sinais e sintomas de alerta. 

 Na ausência de sinais e sintomas de alerta. Use analgésicos. Considere  a  

avaliação  do neurologista. 
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14.1.15. Ventilação Mecânica – Abordagem Inicial 

 

Ventilação mecânica invasiva: 

Indicação: 

 Pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda com alteração do nível de 

consciência  ou instabilidade hemodinâmica. 

 Do contrário, ventilação mecânica não invasiva pode ser uma opção- CPAP 

ou BIPAP 

 Tratamento de suporte, sempre deverá ser tratada a doença base. 

 

Entubação orotraqueal 

 

O  ventilador mecânico 

 Pneumático 

 Micro processado 

 

Noções  básicas  de ventilação mecânica: 

 

 Mais  fisiológico possível 

 Inspiração  = Assistido / Controlado 

 Inversão  Ins/Expiração = Ciclagem 

- Fluxo 

- Pressão 
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- Volume 

- Tempo 

 Métodos convencionais de  VMI 

- Assistido controlado 

- SIMV 

- PSV 

- CMV 

 Parâmetros programáveis 

- FR 12 – 14 

- Fluxo  Inspiratório 40 – 60 l/min 

- Tempo Inspiratório 0,85 – 1,2  seg 

- Relação I : E = 1: 2 

- Volume corrente 6 – 8  ml/kg 

- PEEP =  Fisiológico = 6 

- FI  O2 iniciar  com  FIO2  de  100%,  reduzir  assim  que  possível  

(Não exceder 60%,  se possível) 

 Alarmes 

 Aula prática –Ventilador Mecânico  Inter 5 

 

14.1.16. Atendimento ao Traumatizado 

 

A avaliação primária é designada para identificar lesões que devem ser 

imediatamente tratadas e iniciar o tratamento assim que elas forem identificadas. 
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Assim que o paciente chega, todos os agentes de saúde devem assegurar-se de 

estarem  protegidos contra  a  transmissão  de doenças infecciosas transmitidas por 

secreções. 

 

A- Vias aéreas e proteção  da  coluna vertebral. 

 

Considerações diagnósticas 

 A obstrução da via  aérea pode matar em 3 minutos. 

 Os traumas craniano, facial, do pescoço e as lesões por inalação são 

potencialmente  causadores de perda de  via aérea. 

 Os pacientes que conseguem falar em geral não precisam imediatamente 

de manutenção  das vias aéreas. 

 A respiração ruidosa muitas vezes indica obstrução das vias aéreas. 

 Os pacientes com Escala de Coma de Glasgow < 9 em geral precisam  de 

proteção  das vias aéreas. 

 As lesões laríngeas podem ser sutis; a rouquidão ou a voz fraca pode indicar  

lesões graves. 

 

Considerações  terapêuticas 

 Prática das habilidades  para manter  a proficiência. 

 O levantamento do queixo e a protrusão da mandíbula e das  vias  aéreas  

por acesso orofaríngeo às vezes são  úteis. 

 Ter sistema de aspiração disponível(bico  de aspirador rígido). 
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 Se o bloqueio muscular for necessário para a intubação, assegure-se de 

que há condições para obter   de uma via  aérea cirúrgica. 

 Pacientes sedados não respondem; o  exame neurológico  não  será 

possível. 

 Confirme o posicionamento  do tubo. 

 Assegure-se de que  o tubo é adequado (geralmente entre 7 e 8). 

 

Precauções 

 

 Antecipe os problemas,  incluindo falha de  equipamento. 

 Não  falhe em reconhecer um potencial comprometimento das vias  aéreas. 

 Não  confunda a ventilação  difícil por problemas de vias aéreas. 

 Em crianças, o uso de tubos muito pequenos pode obstruir o clearance de 

secreções. 

 A movimentação dos pacientes pode deslocar o tubo, resultando em mau 

posicionamento. 

 Preparação para uma possível e inadvertida extubação  no  transporte  dos 

pacientes. 

 Um  paciente agitado pode estar hipóxico. 

Deve haver proteção da coluna vertebral até que a lesão tenha sido descartada 

por radiografia ou exame clínico em pacientes com potencial risco de lesões da coluna 

vertebral. A proteção completa requer que a coluna esteja totalmente imobilizada, da 

cabeça até o dedo do pé. 
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Considerações  diagnósticas 

 

 As fraturas potenciais da coluna devem ser imobilizadas  antes  do  seu 

diagnóstico; imobilize antes e  diagnostique depois. 

 O diagnóstico da fratura de coluna não deve preceder o restabelecimento 

das funções vitais  do paciente. 

 Os acidentes automobilísticos e as quedas estão mais comumente 

associados a lesões de coluna. 

 A evidência de paralisia equivale à  instabilidade da coluna  .Imobilize. 

 A avaliação das funções motoras e sensitivas não é possível após o uso de 

bloqueadores musculares. 

 Observe os movimentos das extremidades antes  da administração  e 

documente   as alterações. 

 

Considerações  terapêuticas 

 A proteção da coluna requer que esta esteja  inteiramente  imobilizada. 

 Os pacientes devem ser fixados à prancha para sua proteção. 

 A imobilização manual do pescoço do paciente durante a movimentação do 

paciente  é aconselhável. 

 A imobilização na posição neutra, sem tracioná-la, é o objetivo durante o 

atendimento inicial. 
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Precauções 

 

 Os colares cervicais macios não  oferecem proteção  adequada. 

 Confiar apenas na utilização de colares semi-rígidos é insuficiente para  a  

proteção  completa da coluna. 

 A utilidade da prancha é para se obter facilidade de mover o paciente sem 

que ocorra a movimentação  excessiva da coluna. 

 Os socorristas devem estar  atentos para aqueles pacientes que estão  

impacientes  e combativos. 

 O coma e um nível de consciência alterado estão frequentemente 

associados à lesão de coluna. 

 As crianças e os idosos têm risco de lesão de coluna sem anormalidades 

radiológicas. 

 

 

B - Respiração e ventilação 

 

Uma troca gasosa inadequada significa uma via  aérea inadequada. 
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Considerações  terapêuticas 

 

 As condições apresentadas anteriormente são diagnosticadas pelo exame 

físico e são  manejadas sem  a confirmação da radiografia de tórax. 

 O oxigênio é essencial para a vida, é um inotrópico potente e deve ser 

administrado  com liberdade. 

 A utilização dos tubos endotraqueais e de tórax é o  tratamento  definitivo 

para 85 a 90% de todas as  lesões torácicas potencialmente tratáveis de  imediato. 

 O dreno de tórax colocado no quinto espaço intercostal anterior a linha axilar 

média em geral é adequado para o tratamento imediato. 

 O hemotórax maciço  geralmente necessita de transfusão  sanguínea. 

 A oximetria é muito útil para assegurar  ventilação  adequada. 

 A ausência de murmúrio ventilatório em um paciente com alterações 

hemodinâmicas requer descompressão torácica imediata com agulha seguida de 

drenagem torácica. 

 Após qualquer intervenção, reveja a adequação da  ventilação  mecânica. 
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 Confirme a posição adequada dos tubos através da ausculta e com 

radiografia, se necessário. 

 O tamponamento cardíaco pode ser retardado por infusão de volume ou 

pericardiocentese, mas em geral  necessita de esternotomia ou  toracostomia. 

 

Precauções 

 Não espere a confirmação radiológica na suspeita diagnóstica antes de 

iniciar o tratamento. 

 A oximetria de pulso é menos eficiente em pacientes com baixa perfusão, 

com manguito de pressão próximo à monitorização, em pacientes hipotérmicos ou 

quando  localizados em extremidades com pulso diminuído. 

 Os drenos de tórax podem ser removidos inadvertidamente durante a 

movimentação ou o transporte do paciente; planejar-se para contingências e a 

segurança  dos tubos apropriadamente. 

 

Manejo de vias aéreas 

Podem aparecer intercorrências quando a intubação  é indicada e o  manejo  

pode ser difícil. Quando isso acontece, técnicas alternativas para o  manejo  da via 

aérea têm  sido propostas. 

 

14.1.17. Cricotireoidotomia cirúrgica 

 

A cricotireoidotomia cirúrgica no campo pré-hospitalar tem sido utilizada por 
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equipes médicas durante anos. As equipes médicas que têm permissão para esse 

procedimento  têm demonstrado  uma necessidade e um desejo  limitado de utilizá-lo. 

Intubação de sequência rápida: quando os médicos são bem-treinados e 

experimentados na técnica de intubação, o uso adjuvante dessa técnica  de  

seqüência rápida fornece uma intubação segura em um pequeno grupo de pacientes 

que de outra forma não teriam suas vias aéreas estabilizadas. Estes podem ser 

pacientes com comportamento não-colaborativo devido à  hipoxia,  ao  trauma de 

crânio,  à hipotensão, ou a uso de drogas e álcool. 

Ventilação através de um cateter transtraqueal percutâneo (cricotireoidotomia 

percutânea): a ventilação realizada através de um cateter transtraqueal percutâneo 

possui as seguintes vantagens: não requer paralisia, como a intubação de seqüência 

rápida; é menos invasiva que a cricotireoidotomia cirúrgica; é de fácil acesso a 

inserção; requer o mínimo  de treinamento  e equipamentos básicos. 

 

C - Circulação 

 

O choque inicialmente é um diagnóstico clínico. Considere todos os pacientes 

traumatizados que manifestam sinais de choque como  portadores  de choque 

hemorrágico, até que se prove o  contrário. 

 

Considerações  diagnósticas 

 Avalie o paciente observando sinais de  perfusão  tecidual inadequada  

(palidez, frio, pele pegajosa, enchimento capilar diminuído, alteração do nível de 
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consciência, débito urinário inadequado [< 0,5 mL/Kg/hora para adultos e < 1mL/hora 

para crianças], fraqueza ou  pulso fraco). 

 A taquicardia é o sinal mais comum de choque hemorrágico. 

 Encontre a origem  do sangramento. 

 Examine cada parte do corpo do paciente: frente, costas e lados, da cabeça 

aos  pés. 

 Realize palpação para dor  pélvica. 

 Inspecione  extremidades em busca de fraturas. 

 Se houver estase jugular, procure por uma origem no tórax: hemotórax, 

pneumotórax  hipertensivo  ou tamponamento. 

 A celiotomia ou a toracostomia podem ser necessárias para  diagnóstico  e  

controle de hemorragia,  envolvendo o  cirurgião precocemente. 

 Considere eventos prévios ao trauma, como infarto agudo  do  miocárdio  

ou  AVC,  como etiologia do choque. 

 A resposta transitória, como visto em pacientes que melhoram depois 

voltam a piorar ou que não respondem antecipadamente, pode indicar perda 

sanguínea ou diagnóstico incorreto (considerar causas torácicas). 

 Para pacientes que não respondem a intervenções, considere a 

necessidade de intervenção cirúrgica. 

 Os pacientes com choque neurogênico puro geralmente  têm  extremidades 

quentes e freqüência cardíaca normal ou  baixa. 

 Os pacientes com choque séptico em geral têm extremidades quentes. 
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Considerações  terapêuticas 

Pare o sangramento 

 Aplique pressão direta. 

 Os sangramentos arteriais em  tecidos abertos podem  ser  ligados se 

visualizados  e isolados. 

 As lacerações de couro cabeludo podem ser temporariamente fechadas  

com suturas de pele. 

 Fechamento do volume pélvico em pacientes com fraturas em livro aberto 

e cisalhamento vertical 

 Junte as pernas uma à outra 

 Um  lençol amarrado bem-apertado  em volta da pelve pode ser efetivo. 

 

Restauração da circulação do  volume sanguíneo ao normal. 

 Inicia-se com dois acessos venosos calibrosos; o  acesso periférico  é 

preferível. 

 Todos os fluidos devem  ser  aquecidos, se possível. 

 Adultos: bolus de cristalóide 1-2 litros de SF 0,9% ou Ringer Lactato. 

 Crianças: bolus de cristalóides 20  mL/Kg infundidos  rapidamente. 

 

Outros  pontos importantes 

 Imobilização  de fraturas. 

 Reexpansão  dos pulmões com dreno  de tórax quando necessário. 
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 Em respondedores transitórios (pacientes que respondem inicialmente e 

depois piora, ou aqueles que não respondem à intervenção), considere um 

diagnóstico alternativo (tamponamento, trauma raquimedular ou necessidade de 

intervenção cirúrgica). 

 

Precauções 

 Não dependa da pressão  arterial como único  indicador de choque. 

 As crianças demonstram queda da pressão arterial como último indicador 

clínico de choque. 

 As crianças que demonstram hipotensão têm perda significativa do volume 

sanguíneo  e  requerem transfusão precocemente. 

 Os idosos podem estar em choque grave com pressão arterial relativamente 

normal. 

 Os atletas têm reserva hemodinâmica significante e podem não demonstrar 

os sinais clássicos de choque. 

 Um feto pode estar em sério risco com sinais vitais maternos relativamente 

normais. 

 O uso crônico de medicação pode mascarar os sinais clássicos de choque 

(β- bloqueadores, digitais, bloqueadores de canal de cálcio, etc.). 

 Planejamento para intercorrências durante o transporte ou a movimentação 

do paciente (no caso de piora do quadro hemodinâmico do paciente durante  

transporte ou perda do  acesso venoso ou o seu  não-funcionamento). 

 Os idosos devem ser tratados com métodos agressivos, mas com cuidado; 
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a monitorização invasiva, o acesso venoso central ou o cateter de artéria pulmonar 

podem  ser úteis. 

 Os vasopressores têm função limitada na normalização inicial dos índices 

de perfusão  do paciente. 

 O bicarbonato de sódio não tem função na ressuscitação do paciente com 

choque hemorrágico. 

 A restauração da perfusão  corrige a acidose metabólica. 

 A pericardiocentese não é sempre efetiva em limitar a fisiopatologia do 

tamponamento; a intervenção cirúrgica em geral é necessária. O procedimento é 

recomendado  por pessoas experimentadas. 

 

D  - Incapacidade 

A base do exame neurológico é essencial em determinar  a  deterioração  da 

função neurológica e a assimetria no exame pode indicar a necessidade de 

intervenção neurocirúrgica  de emergência. 

 

Considerações  diagnósticas 

 Determine o tamanho da pupila, a reatividade e a velocidade de reação em  

resposta à luz. 

 Determine movimentação  motora grosseira e simetria do  movimento. 

 Se houver assimetria durante o exame, a presença de hemorragia 

intracraniana extra-axial é suspeitada e a intervenção  cirúrgica pode ser  necessária. 

 Um  diagnóstico preciso  não  é necessário nesse ponto da avaliação. 
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 Documente  os achados. 

A hipóxia e a hipotensão são causas que induzem à lesão cerebral secundária 

e é essencial preveni-las e  corrigi-las rapidamente assim que  identificadas. 

 

Considerações  terapêuticas 

 Assegure-se  da oxigenação  cerebral e da perfusão. 

 Repita o ABC descrito  anteriormente se for necessário. 

 Pare o sangramento de tecidos  escalpelados. 

 Uma deterioração no escore da Escala de Coma de Glasgow requer 

medidas em reduzir a pressão  intracraniana e manter a oxigenação  e a perfusão 

cerebral. 

 Envolva precocemente o  neurocirurgião. 

 Verifique os passos secundários para diminuição  da  pressão intracraniana. 

 

Precauções 

 A hipotensão raras vezes é causada por lesão traumática isolada do 

cérebro! Procure outra origem,  em  geral choque hemorrágico. 

 Não atribua mudanças no status mental a álcool e drogas durante o 

atendimento primário. Exclua hipóxia e má perfusão tecidual. 

 Um exame neurológico detalhado não é necessário durante o atendimento 

primário. 

 Os pacientes sedados não têm uma avaliação neurológica adequada no 

exame físico. 
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 O coma e a alteração do nível de consciência estão associados com lesão  

de coluna cervical. 

 Os pacientes com ECG < 9 geralmente necessitam de proteção de vias 

aéreas. 

 A reavaliação neurológica com  frequência é essencial. 

 

E - Exposição e controle ambiental (prevenção da hipotermia) 

A hipotermia  é potencialmente  letal para pacientes traumatizados! 

 

Considerações  diagnósticas 

 Retire toda a roupa do paciente. Se as lesões não puderem ser vistas, elas 

não podem  ser diagnosticadas. 

 Determine a  temperatura do paciente. 

Considerações  terapêuticas 

 A hipotermia é mais fácil de prevenir do que de tratar. 

 O controle da hemorragia  é a medida mais efetiva para prevenir  a  

hipotermia. 

 Mantenha tudo aquecido; o paciente, com cobertores aquecidos, e o quarto, 

e utilize  fluidos e derivados sanguíneos aquecidos. 

A tabela descreve diversos procedimentos úteis no atendimento primário para 

monitorar a resposta do paciente e a ressuscitação  e identificar  fontes  de  

sangramento das cavidades do corpo que são obscuras (p.ex., tórax, abdome e  

pelve).  Os procedimentos para especificar  lesões são  realizados durante o  
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atendimento  secundário  e não devem impedir esforços em restaurar as funções 

vitais ao normal. 

 

Regras gerais 

Não realize o atendimento secundário até que as funções vitais do paciente  

estejam normais  ou demonstrem melhora. 

 Repita o atendimento primário para os pacientes que pioram durante a 

avaliação subsequente. 

 A ressuscitação nunca deve ser retardada para que se  obtenha  um  teste 

diagnóstico especializado. 

 O controle imediato da hemorragia é a chave do manejo do choque 

hemorrágico; portanto, considere a possível necessidade de intervenção  cirúrgica. 

 A decisão de transferir o paciente é geralmente tomada durante o 

atendimento primário, quando  as necessidades do  paciente excedem  a capacidade 

da equipe  de atendimento ou da instituição. Uma vez que a  decisão  de  transferir  

foi tomada, todos os esforços devem ser direcionados para tal; realizar melhora dos 

parâmetros  vitais  do  paciente  com  todos  os recursos  locais  disponíveis, 

evitartestes diagnósticos adicionais que não seriam adicionais à ressuscitação e 

apenas retardariam o processo de transferência, planejar as intercorrências que 

dariam o processo de transferência e promover instrução e equipamento adequados 

para a equipe de transferência, a fim de que possam lidar  com  os  problemas 

encontrados. 
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Procedimentos diagnósticos: 
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14.1.18. Atendimento Secundário 

 

 

Esse atendimento é realizado após o primeiro e a  ressuscitação está  no  

caminho do sucesso. No entanto, o atendimento secundário não pode ser finalizado 

antes que o paciente tenha sido submetido à cirurgia para controle da hemorragia. O 

atendimento secundário inclui a história e um exame físico da cabeça aos pés feitos 

rapidamente para evitar o atraso do atendimento definitivo. Adjuntos do atendimento 

secundário são utilizados quando necessário, se a instabilidade hemodinâmica 

recorrer, o atendimento primário deve ser retomado. 

 

História 

 

Uma “AMPLA” história é obtida do paciente pelos primeiros socorristas antes 

que estes percam a oportunidade, e a história também é obtida da família. 

Alergias: o toxóide tetânico, o contraste e os antibióticos  podem  ser  usados 

precocemente nos pacientes traumatizados e podem causar reações  adversas  em  

pacientes alérgicos. 

Medicações: os sedativos, as drogas ilícitas, os anticonvulsivantes e a insulina 

podem causar mudança do nível de consciência. A trombopatia anticoagulante pode 

piorar  a lesão cerebral e, por outro lado, aumentar o sangramento. Os colírios que 

levam  à midríase e à miose podem afetar o exame das pupilas. 

Doenças prévias: as doenças crônicas como o diabete, a doença 
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aterosclerótica  do coração, a falência renal, a obesidade mórbida e a 

imunossupressão podem ser co- morbidades. Crianças com menos de 2 anos e 

adultos com mais de 55 têm especial destaque  quando traumatizados. 

Última refeição: o álcool e as lesões podem causar retardo do esvaziamento 

gástrico e todos os pacientes devem ser tratados mesmo  se  o estômago  estiver 

cheio. 

Eventos associados com a lesão: a hipo e a hipertermia podem afetar o 

tratamento. Os mecanismos de lesão  são  importantes para determinar o  tipo de 

lesão. 

 

Lesões específicas 

Crânio: os dois pontos principais no tratamento do trauma de crânio  são a  

oferta  máxima de oxigênio suplementar (incluindo o manejo apropriado das vias 

aéreas) e a manutenção   da   pressão   de   perfusão   cerebral.    Isso    inclui   evitar   

procedimentos desnecessários que possam aumentar a pressão intracraniana, como 

intubação nasotraqueal. A pressão sanguínea deve ser mantida com a reposição de 

fluidos para preservar a pressão de perfusão  cerebral. 

 

Coluna vertebral: o cuidado básico é imobilizar qualquer paciente envolvido em 

trauma com mecanismo de lesão que possa resultar em lesões na coluna. Com 

imobilização correta, 15% das lesões secundárias da coluna podem  ser  prevenidas. 

 

Tórax: o controle da via aérea e o fornecimento máximo de oxigênio 
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suplementar são necessários para o tratamento de lesões torácicas. O pneumotórax  

aberto  deve  ser  tratado com curativo tipo válvula. O pneumotórax hipertensivo deve 

ser reconhecido e tratado no campo com descompressão com agulha (cateter 

intravenoso calibroso, linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal). A agulha é 

deixada no local e, se o  transporte for prolongado, uma válvula pode ser 

confeccionada com o dedo de uma luva colocado  na ponta do cateter. 

 

Abdome: o cuidado definitivo do paciente com trauma abdominal  hemorrágico  

é  a  rápida intervenção cirúrgica no hospital. A evisceração deve ser coberta com uma 

compressa úmida e não se deve tentar recolocar o  órgão  na  cavidade.  Objetos  

empalados devem ser mantidos no lugar e só devem ser retirados se for 

absolutamente necessário  para o transporte do paciente. 

 

Pelve: pacientes com suspeita de lesões de pelve devem ser imobilizados de 

forma apropriada e rapidamente transportados para o hospital. O paciente 

hemodinamicamente instável pode se beneficiar do uso de enfaixamento compressivo  

com  lençol  e cruzamento  dos membros inferiores. 

 

Extremidades: os perigos no encontro do TME com o paciente com trauma de  

extremidade são dois. Primeiro, o TME não deve se distrair no  manejo  básico  do  

paciente com aspecto terrível, mas não-crítico, das lesões de extremidades. Segundo, 

lesões de extremidades que ameaçam a vida não devem ser subestimadas. A fixação  

segura do paciente na prancha, na  posição supina, pode efetivamente sustentar e 
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fixar  cada osso e junta. 
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14.1.19. Vias Aéreas 

 

Controle das vias aéreas 

 

As recomendações do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS, Advanced 

Trauma Life Support) enfatizam a importância do manejo imediato das vias aéreas 

associado à imobilização da coluna cervical como prioridade inicial do paciente 

traumatizado. 

 

Conduta na  abordagem das vias aéreas para  vítimas de trauma 

 

Suspeita de lesão da coluna  cervical 

Todos os pacientes politraumatizados devem ser manejados como  se 

apresentassem lesão da coluna cervical. Não é necessária uma radiografia da coluna 

cervical para a realização de intubação orotraqueal de emergência, e a imobilização 

é mantida até que posteriormente seja descartada a lesão na coluna cervical. Na cena 

do trauma, a coluna cervical é imobilizada com colar do tipo Philadelphia e o corpo é 

colocado  em uma prancha  de imobilização. 

Apoios laterais são utilizados ao lado da cabeça, e a região frontal é imobilizada 

com uma fita adesiva colada à prancha. A partir do momento que o paciente esteja 

imobilizado pelo protocolo do ATLS, o movimento do pescoço está reduzido a 5% do 

habitual. 

O colar cervical do tipo Philadelphia (Semi-Rigido) quando usado isoladamente 
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não imobiliza adequadamente a coluna cervical,  pois restringe  os  movimentos  

laterais em 50% e a extensão  em 30% do normal. 

 

Manejo  das Vias Aéreas Sem Intubação 

A administração de oxigênio;  a desobstrução  manual  das vias aéreas;  a  

sucção de secreções, sangue e debris da boca e faringe; ou o uso de cânulas ora e 

nasofaríngeas lubrificadas ou de máscaras laríngeas podem permitir o transporte de 

pacientes traumatizados respirando espontaneamente até um centro de atendimento 

de trauma, porém, não garantem a via aérea e nem protegem do bronco aspiração. 
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Manejo da  Via Aérea com Intubação Orotraqueal  

 

Intubação orotraqueal 

 

A intubação orotraqueal com seqüência de intubação rápida (SIR) e  

alinhamento da coluna cervical (ACC) da coluna cervical é a técnica mais confiável e 

rápida de  se obter uma via aérea segura em pacientes em apnéia ou instáveis. O 

paciente é cuidadosamente colocado em posição supina, com a cabeça neutra. A 

oximetria deve ser monitorizada. A porção anterior do colar do tipo Philadelphia (ou 

todo o colar) deve ser removida, pois ela reduz a abertura da boca. Um assistente 

deve realizar a ACC do pescoço com as mãos posicionadas abertas na lateral da face 

do paciente,  os  dedos fixando o processo mastóide para resistir a extensão da coluna 

cervical imposta pela laringoscopia. Normalmente, o assistente se coloca à esquerda 

do médico que está realizando a intubação. O paciente é pré-oxigenado se estiver 

respirando, e, com  a perda da consciência, a pressão cricóide(manobra de Sullick) 

pode ser aplicada  por  um segundo assistente localizado à direita. A pressão cricóide 

deve ser mantida até que o sucesso da intubação seja confirmado. O assistente que 

estiver realizando a pressão cricóide deve usar a outra mão para amparar a porção 

posterior da coluna cervical do paciente, pois essa pressão pode causar deslocamento 

das vértebras cervicais quando for aplicada sem o apoio posterior do colar 

Philadelphia. A hipnose é alcançada com o uso endovenoso de midazolan, propofol 

ou etomidato, e o bloqueio neuromuscular com succinilcolina. O surgimento de 

fasciculações musculares no paciente indica o início do bloqueio. O paciente é 
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intubado com a lâmina de laringoscópio curva (Macintosh), desenhada para ser 

inserida no lado direito da boca do  paciente,  deslocando  a  língua para a esquerda. 

A ponta da lâmina é locada na valécula na base da língua, então  é aplicada uma 

tração para  cima. 

A repetição de tentativas malsucedidas pode causar edema na laringe,  

sangramento, obstrução de vias aéreas e hipoxia grave. Após aspiração orofaríngea, 

o médico pode usar uma máscara laríngea ou ambú para ventilar o paciente durante  

o  tempo necessário para se providenciar um acesso cirúrgico à via aérea (com ou 

sem ketamina para analgesia/anestesia). A máscara laríngea é uma  opção  para  

médicos  menos experientes ou via aérea difícil. Os pacientes devem estar com o nível 

de consciência  rebaixado para possibilitar  seu uso. 

Os bloqueadores neuromusculares não devem ser utilizados por médicos 

inexperientes. Um paciente em coma geralmente pode ser intubado sem o uso de  

sedativos ou paralisantes. A via aérea pode ser inspecionada com ACC para acessar 

a dificuldade de intubação antes de se usar um paralisante neuromuscular. A 

intubação orotraqueal em pacientes acordados poderá ser utilizada quando a perda 

da via aérea causada pelo bloqueio neuromuscular for uma preocupação do médico. 

Em pacientes pediátricos, a intubação com o paciente acordado é impossível e  a  

nasotraqueal,  às cegas, é muito raramente bem-sucedida devido ao ângulo 

nasofaríngeo agudo. Crianças pequenas podem apresentar lesões de coluna cervical  

com  radiografias  cervicais normais, e a intubação orotraqueal direta, com ACC e 

hipnóticos com ou sem  paralisantes, é a melhor maneira de se obter uma via aérea  

segura. Crianças mais novas têm o occipício maior, causando flexão do pescoço em 
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posição neutra. Uma toalha dobrada deve ser colocada embaixo dos ombros antes da 

intubação. O tamanho do tubo endotraqueal adequado para crianças é calculado com 

a seguinte fórmula: TOT = 4 + idade/4. 

Farmacologia na Intubação 

Medicações utilizadas: 

 Midazolam: benzodiazepínico, sedativo,  hipnótico,  produz  amnésia  

anterógrada. É reversível com Flumazenil (antídoto). Pode apresentar depressão 

respiratória e hipotensão em idosos e pacientes  hipovolêmicos.  Dose:  0,1  mg/Kg, 

com início de ação em 1 minuto. Pode ser repetida a dose inicial, se  pouco resultado 

inicial. Pode, por si só, sedando, facilitar a intubação, ou  precederá a aplicação  do 

relaxante. Duração  aproximada de 30 minutos; 

 Etomidato: hipnótico e sedativo não barbiturico, não promove depressão 

cardiovascular. Pode promover insuficiência adrenal com uso prolongado. Dose 0,3 

mg/Kg. 

 Lidocaína: usada endovenosa, na dose de 1,5 mg/Kg, 2 a 3 minutos antes 

da intubação, diminui os efeitos cardiovasculares e sobre a pressão intracraniana 

provocados pela  intubação orotraqueal; 

 Atropina: na dose de 0,01 mg/Kg endovenosa, atenua os efeitos vagais em 

crianças adolescentes e  adultos vagotônicos; 

 Succinilcolina: bloqueador muscular despolarizante de mais rápido início 

(60 segundos) e curta ação (5 minutos). Paraefeitos: fasciculações musculares,  

elevação das pressões intragástrica, craniana e ocular. Contra-indicações: 

insuficiência renal crônica, paralisias crônicas, doenças musculares crônicas, grande-
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queimados com horas de evolução e pacientes com graves lesões musculares por 

esmagamento podem desencadear hipercalemia fatal. Pode provocar hipertermia 

maligna.  Dose de 1  a 2 mg/Kg endovenoso; 

Vias Aéreas - Exemplo de Protocolo para intubação  de seqüência  rápida 

 

1. Garantir  a disponibilidade do  equipamento necessário. 

a. fonte  de oxigênio 

b. máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional de tipo e 

tamanho apropriados 

c. máscara de fluxo  unidirecional 

d. laringoscópio  com lâminas 

e. cânulas traqueais 

f. material para via  aérea cirúrgica e alternativa 

g. medicações  da ISR 

h. material para fixar  o tubo traqueal após  a intubação 

i. material  para aspiração 

2. Garantir, no mínimo um, mas preferencialmente dois acessos  venosos 

adequados. 

3. Pré-oxigenar o paciente usando máscara de fluxo unidirecional ou máscara 

associada a balão dotado de válvula unidirecional com 100% de oxigênio. Pré- 

oxigenar de preferência por 3 a 4  minutos. 

4. Instalar  monitor cardíaco e oxímetro de pulso. 

5. Se o paciente estiver consciente,  considerar   o uso de agentes sedativos. 
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6. Considerar a administração de agentes sedativos e lidocaína, se  houver 

suspeita ou confirmação  de trauma craniencefálico (TCE). 

7. Após a administração de curares, fazer a manobra de Sellick (pressão  na 

cricóide) para diminuir o risco  de aspiração. 

8. Confirmar a localização no tubo imediatamente após a intubação.  A  

monitoração cardíaca contínua (ECG) e a oximetria de pulso são necessárias durante 

e após a ISR. A localização do tubo deve ser verificada periodicamente durante o  

transporte e sempre que o paciente for  movimentado. 

9. Podem ser necessárias doses repetidas de relaxantes musculares para 

manter a curarização. 

10. Confirmar a localização  do tubo. 

11. Se as tentativas repetidas de intubação forem malsucedidas, considerar a 

possibilidade de via  aérea alternativa ou cirúrgica. 

 

Controle Cirúrgico da  Via Aérea 

 

Cricotireoidotomia 

 

A cricotireoidotomia é o procedimento  de escolha para pacientes com 

indicação  de intubação orotraqueal nos quais ela não foi possível  de  ser  realizada  

por  alguma razão. É contra-indicada em pacientes pediátricos  devido  ao  risco  

aumentado  de estenose subglótica. Essa contra-indicação é relativa, depende da 

idade do paciente e da disponibilidade de outras opções aceitáveis para o manejo  da 
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via  aérea. 

A membrana cricotireóidea subcutânea é localizada pela palpação, a  laringe  é 

estabilizada e uma pequena incisão (transversal ou vertical) é feita na altura da 

membrana. Após a confirmação da posição da membrana com a ponta do dedo, a 

membrana é incisada e dilatada. Apesar do uso do cabo do bisturi para esse fim, é 

preferível o uso de uma pinça hemostática. Quando a incisão estiver adequadamente 

dilatada, um tubo comum de traqueostomia nº 7 ou 8 é inserido no lúmen. Os tubos 

utilizados no espaço cricotireóideo não devem ultrapassar o tamanho 7  ou 8  em um 

adulto médio. Tubos menores devem  ser  utilizados  em  pacientes  menores, 

especialmente mulheres. A cricotireoidotomia é descrita como um procedimento 

tecnicamente simples, mas essa facilidade está  provavelmente  superestimada  em 

situações de emergência de via aérea. Em  pacientes com a  anatomia  cervical 

alterada  por hemorragia ou edema, ou que estejam hipoxêmicos e agônicos,  esse  

procedimento está longe de ser trivial. 

A cricotireoidotomia pode ser feita com agulha de abocath 12 a 16 perfurando 

a membrana cricotiroidea, a seguir conectando a uma fonte de oxigênio  com alto  

fluxo  (15 ls/min) e conectado a um orifício  lateral ou em Y. 

 

Diagnóstico clínico do choque 

 

Os achados clínicos de choque hemorrágico compensado incluem hipotensão 

postural, diaforese, agitação e palidez por vasoconstrição cutânea. A taquicardia é 

comumente observada nos pacientes em choque hemorrágico.  Entretanto,  estudos  
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clínicos de freqüência cardíaca na admissão de pacientes com perda  substancial  de 

sangue têm revelado de forma consistente que a freqüência cardíaca varia muito. 

Os pacientes com perda significativa de sangue são compensados por reflexos 

neuroendócrinos, os quais causam vasoconstrição da circulação cutânea. A 

vasopressina plasmática – um poderoso vasoconstritor cutâneo – aumenta seus 

níveis no paciente hipovolêmico. Uma manifestação clínica de choque é a pele fria, 

pálida, e o enchimento capilar lentificado do  leito subungueal após serem  

comprimidos. 

Os pacientes gravemente hipotensos apresentam com freqüência  depressão  

do nível de consciência, uma sensação de morte, e podem estar agitados. Os 

pacientes em choque profundo estão inconscientes e devem ser  submetidos à 

intubação  endotraqueal    e ventilação mecânica; contudo, a intubação apresenta 

riscos. Os hipovolêmicos podem apresentar queda ainda maior da pressão arterial  

com  ventilação  com pressão positiva ou, raras vezes, sofrerem parada cardíaca. 

Para pacientes adultos em choque, volumes correntes menores de 5 mL/Kg, 

estabelecer frequências respiratórias de 20 a 30 movimentos respiratórios por  minuto 

é recomendado. 

 

Ressuscitação do choque hemorrágico 

 

Os pacientes traumatizados hipovolêmicos precisam  de  duas intervenções:  a  

reposição da volemia e o controle da hemorragia. Os pacientes adultos hipotensos 

com frequência têm aumento da pressão sistólica após infusão  rápida de 2  L de 
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solução  cristaloide de SF 0,9% ou RL. As crianças devem receber um bolus de 20 

mL/Kg. A resposta da pressão sanguínea à tentativa inicial de ressuscitação deve ser 

determinada. Os pacientes que permanecem hipotensos deverão ser rapidamente 

avaliados para determinar se a hemorragia persiste. Simultâneo a isso, um segundo 

bolus de infusão de líquido  eletrolítico balanceado é apropriado. Aqueles pacientes 

que não respondem ao segundo bolus em geral necessitarão de cirurgia para controlar 

a hemorragia, bem como de transfusão de sangue do tipo  O ou de sangue específico. 

Novas  diretrizes devem ser  estabelecidas para o uso da solução hipertonica 

 

Identificação do local e sangramento 

 

Hemorragia significativa em pacientes traumatizados ocorrerá em cinco 

localizações, e cada sítio apresenta considerações específicas para o diagnóstico e a 

hemostasia. Os cinco locais são a hemorragia externa, o sangramento  intracavitário  

dentro do espaço pleural ou dentro da cavidade peritoneal, o sangramento dentro do 

músculo e do tecido subcutâneo por contusão ou fratura e o sangramento para dentro 

do retroperitôneo, geralmente  causado por uma  fratura da pelve. 

1) Hemorragia externa: a hemorragia externa por feridas pode ser óbvia e 

a compressão direta em geral controla o sangramento. Se o sangramento ocorrer em 

extremidade distal, um cuff inflado de pressão arterial na região proximal pode cessar 

o sangramento, enquanto o  paciente  é prontamente  transportado  para  melhores 

recursos de uma sala de cirurgia para a exploração da ferida e o reparo ou a ligadura 

dos vasos  com sangramento. As lacerações com sangramento ativo por escalpo 
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podem ser melhor conduzidas  com  sutura rápida, que será revisada mais tarde. 

2) Espaço pleural: o sangramento dentro do espaço pleural por grandes 

artérias  ou aorta, na maioria das vezes, é rapidamente fatal. O  sangramento  torácico  

pelo pulmão, ou pelos vasos menores da parede torácica, como os ramos intercostais 

ou a artéria mamária interna, produz hemotórax. Uma radiografia de tórax ou uma 

ultra- sonografia de pleura oferece pronto diagnóstico. Um guideline comumente 

aceito para sugerir toracostomia é a perda inicial de mais de 20 mL/Kg de sangue, ou 

sangramento contínuo em um ritmo excedendo 2 a 3  mL/Kg/h. 

3) Cavidade peritoneal: a perda de sangue intra-abdominal substancial 

pode ocorrer sem sinais externos evidentes. Um hemoperitônio pode ser prontamente 

identificado com lavado peritoneal diagnóstico, ultra-sonografia ou, em hospitais nos  

quais elas estão imediatamente disponíveis, tomografias computadorizadas.  A  

laparotomia é o procedimento de escolha nos pacientes em choque com 

hemoperitônio significativo. 

4) Fraturas de extremidades: o volume da perda de sangue para dentro 

de extremidades ou em camadas musculares do tronco pode ser enganoso. Grandes 

hematomas subfaciais em extremidades e no dorso estão geralmente associados com 

fraturas; contudo, litros de sangue podem  ser perdidos em  contusões. 

5) Espaço retroperitoneal: litros de sangue podem ficar contidos no 

espaço retroperitoneal nos pacientes com fratura de pelve, lesões renais ou ruptura 

de vasos lombares. Pacientes em choque com suspeita de hemorragia ativa por 

ruptura arterial associada com fratura de pelve são melhor conduzidos por angiografia 

diagnóstica ou embolização transvascular. 
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Pacientes traumatizados por lesões penetrantes ou contusas atendidas  em 

PRONTO SOCORRO s/PSs ou unidades que não dispõe de equipe ou sala cirúrgica 

deverão ser encaminhados para os hospitais de  Referência. 

Diagnóstico diferencial de choque no traumatizado 

 

Choque neurogênico Lesão da  medula espinal 

A lesão da medula espinal até o nível da vértebra  cervical  ou  torácica  pode 

causar denervação simpática. O choque  neurogênico  é  a conseqüência da perda 

súbita  do tônus motor. Sem tônus alfa-adrenérgico nos vasos arteriolares ocorre 

vasodilatação, levando à queda da resistência  vascular sistêmica.  A resposta 

hemodinâmica é a queda   da pressão sistólica e diastólica e a redução do débito 

cardíaco. A vasodilatação  dos  vasos venosos aumenta sua capacitância, que já é 

um reservatório substancial, e o tratamento é a expansão do volume intravascular. Os 

pacientes hipotensos com choque neurogênico não terão caracteristicamente 

taquicardia; terão pulsos  periféricos  fracamente palpáveis e exibirão leitos ungueais 

rosados com bom enchimento capilar. Esses pacientes têm ampla pressão de pulso, 

e pacientes hipotensos podem estar alerta. Freqüência cardíaca abaixo de 100 bpm, 

mesmo bradicardia  sinusal,  ocorre  em  pacientes com choque neurogênico e é 

atribuída ao tônus  vagal  não-compensado  em áreas cronotrópicas do  coração  em 

pacientes que perderam a inervação simpática. 

Muitos pacientes adultos com choque neurogênico responderão à infusão 

endovenosa de 2 L de solução eletrolítica balanceada. A expansão de volume pode 

repor as perdas causadas pela hemorragia,  e também “encher” as  reservas venosas 



 

 

Pá
gi

na
44

7 

dilatadas.. 

 

TCE 

 

A lesão não deve ser considerada inicialmente a  causa  primária  de  

hipotensão em pacientes politraumatizados, mesmo que a lesão do tronco cerebral 

possa causar instabilidade cardiovascular. Além disso, perdas maiores de sangue por 

lacerações por escalpo ou  fratura facial aberta podem ocorrer. 

O único problema no paciente traumatizado com lesão cerebral fatal é a 

preservação da pressão de perfusão adequada até os órgãos  poderem  ser  

armazenados para transplante. A perda de reflexos normais mediados pelo tronco 

cerebral leva à hipotensão irreversível e arritmias cardíacas. Os doadores devem ter 

perfusão  adequada dos  órgãos  doados  para  que  estejam  funcionantes  após o  

transplante.  Os doadores de órgãos devem receber fluidos intravenosos e sangue 

para tratar o choque. A utilização criteriosa de vasopressores pode estar indicada; 

contudo, essas drogas vasoconstritoras podem  comprometer  a adequação dos 

órgãos para transplante. 

 

Choque  compressivo/Obstrutivo 

 

O choque compressivo ocorre quando o débito cardíaco está baixo devido à 

pressão extrínseca do coração ou dos pulmões por líquido, ar ou  sangue,  reduzindo 

o fluxo da veia cava durante o enchimento diastólico das câmaras direitas do coração. 
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Pneumotórax hipertensivo 

O pneumotórax hipertensivo ocorre quando o ar fica encarcerado no espaço  

pleural entre o pulmão e a parede torácica, atingindo uma pressão suficiente para 

comprimir os pulmões e desviando o mediastino. Muitos pacientes com pneumotórax 

hipertensivo também apresentam hemotórax. O  diagnóstico  de pneumotórax  

hipertensivo é suspeitado no exame clínico do paciente hipotenso que tem tórax 

hipertimpânico à percussão do  tórax  anterior,  ausência  de  murmúrio  vesicular 

ipsilateral, desvio da traquéia para o pulmão lesado, distensão das veias do pescoço, 

trauma penetrante ou contusão no tórax são suficientes para causar fratura dos arcos 

costais. Embora muitos pacientes com pneumotórax hipertensivo possuam achados 

facilmente identificáveis na radiografia de tórax, pacientes com liberação da aderência 

pleural à parede torácica raramente desenvolvem bolsas de ar não-evidentes  na  

radiografia de tórax de rotina. Estes podem ser identificados com TC de tórax. Em 

situações nas quais um dreno torácico não pode  ser  inserido,  o  pneumotórax 

hipertensivo pode ser descomprimido de emergência com uma agulha de grosso 

calibre inserida no segundo no quarto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. A 

hipotensão pode reverter drasticamente quando o ar é drenado através da agulha. O 

tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo é a inserção de um dreno de tórax 

no 4º ou 5º espaço intercostal. 

 

Tamponamento cardíaco 

O tamponamento cardíaco é a causa de choque por compressão das câmaras 

cardíacas, limitando o enchimento ventricular.  Três  fatores  influenciam  na 
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magnitude do choque que se desenvolve em um paciente com tamponamento:  (1)  

volume  de  sangue no saco pericárdico, (2) complacência do pericárdio, e (3) pressão 

venosa central (PVC). 

Achados clínicos são hipotensão, distensão das veias cervicais e hipofonese 

de bulhas cardíacas em um paciente extremamente ansioso. Em pacientes estáveis, 

uma ultra-sonografia confirmará o diagnóstico de líquido no saco  pericárdico.  As 

características ecocardiográficas mais estabelecidas de tamponamento cardíaco 

incluem compressão atrial direita e colapso ventricular diastólico direito. Um 

ecocardiograma trasesofágico pode ser realizado durante laparotomia ou toracotomia 

e melhora a visualização  posterior do coração. 

O tratamento da maioria dos pacientes com suspeita de tamponamento 

cardíaco deverá iniciar com a infusão endovenosa de 500 a 1.000 mL de solução 

eletrolítica balanceada e a avaliação da resposta hemodinâmica. Em pacientes muito 

graves  com lesão penetrante de tórax, que perderam os sinais vitais em minutos da 

chegada na emergência e cujo ritmo cardíaco está com contrações agônicas, 

intubação orotraqueal e toracostomia antero-lateral esquerda imediata são  indicadas. 

Uma abordagem diagnóstica e terapêutica alternativa quando a  ultrasonografia  

não está disponível é a realização de uma janela pericárdica  subsifóide.  Esse 

procedimento tem baixa morbidade e pode ser seguramente realizada por um 

cirurgião para estabelecer se a suspeita diagnóstica de hemopericárdio está correta. 

A janela pericárdica deverá ser realizada com o paciente anestesiado e com o 

equipamento e a equipe prontos para o procedimento com exploração do coração.  A  

indicação  de anestesia geral no paciente com tamponamento cardíaco que está 
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parcialmente compensado pode precipitar hipotensão profunda ou parada cardíaca. 

Então, antes da administração de drogas e da instalação de ventilação com pressão 

positiva em um paciente com suspeita de tamponamento cardíaco, é, prudente ter o 

paciente completamente preparado e vestido  e a equipe cirúrgica preparada para o 

procedimento  de emergência. 

Durante a laparotomia, tanto a pericardiotomia subxifóide quanto a 

transdiafragmática pode ser usada. Quando a janela subxifóide drena  o  sangue 

pericárdico, o tamponamento é descomprimido e em  geral  há  tempo  para prosseguir  

com esternotomia mediana, oferecendo excelente exposição  do  coração. 

 

Choque cardiogênico 

 

Em termos fisiológicos, choque cardiogênico é a  circunstância  de  débito 

cardíaco baixo apesar do volume diastólico final ventricular, que deverá estar 

adequado para conceder ao ventrículo uma contração vigorosa e a eleição de um 

volume sistólico amplo. Em situações clínicas, o choque cardiogênico pode refletir 

várias influências adversas concomitantes, incluindo déficit miocárdico importante, 

disfunção valvar e arritmias. A perfusão para órgãos múltiplos está inadequada no 

choque cardiogênico, incluindo a orferta de oxigênio ao miocárdio, que exacerba a 

falência da performance miocárdica. A combinação de falência de bomba cardíaca e 

redução da perfusão coronariana é um insulto sincronizado que pode piorar de forma 

rápida,  causando  a morte. 
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14.1.20. Contusão miocárdica 

 

Enquanto a contusão cardíaca pode  ocorrer  comumente  em  pacientes  com 

trauma importante no dorso, a contusão cardíaca é  um  exemplo de contusão  

cardíaca  que raras vezes é a causa de disfunção miocárdica grave e choque em 

pacientes traumatizados hospitalizados. O diagnóstico de contusão cardíaca é 

confirmado  pelo início súbito de anormalidades no ECG da admissão ou hipotensão 

que não é explicada pelas lesões. Os achados de autópsia em pacientes que 

morreram com lesão cardíaca incluem lacerações do coração, ruptura de valvas, 

hematoma miocárdico transmural, ou, raras vezes, evidência de oclusão de artéria 

coronariana principal induzida traumaticamente. Os pacientes muito instáveis com 

contusão cardíaca têm sido tratados por balão intra-aórtico durante períodos de 

hipoxia, associada à cirurgia, e falência de bomba  cardíaca refratária. 

 

Choque séptico 

 

Pacientes lesados podem chegar a Unidade de Saúde em choque causado por 

infecção. Essa rara circunstância é causada com freqüência pelo atraso entre a lesão 

e o início do tratamento. A morte por choque séptico em pacientes traumatizados em 

geral ocorre dias a semanas após a admissão hospitalar, e muitas vezes está 

associada com 

falência de múltiplos órgãos. Infecção grave, particularmente quando associada 

à bacteremia, pode ser uma causa de choque rapidamente letal com  achados 
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cardiovasculares característicos, se a administração de líquidos não  for  rápida  e  

vigorosa: hipotensão, débito cardíaco elevado e resistência vascular sistêmica baixa. 

O choque séptico é categorizado como distributivo, um termo que enfatiza que, apesar 

da oferta aumentada de oxigênio às células  pela  circulação  hiperdinâmica,  a 

disponibilidade de oxigênio  aos sítios de metabolismo aeróbico  está prejudicada. 

A ressuscitação de pacientes em choque séptico envolve três passos. Primeiro, 

o fluido intravenoso é infundido para restaurar o volume intravascular e otimizar  as  

pressões de enchimento diastólico final dos ventrículos direito e esquerdo. A  

ressuscitação de líquidos é acompanhada por soluções isotônicas. Segundo, já que a 

contratilidade miocárdica está prejudicada em pacientes com choque séptico, o 

suporte inotrópico geralmente é necessário. O terceiro tratamento para choque séptico 

que pode  ser necessário para pacientes com uma RVS irreversivelmente baixa é o 

uso de vasoconstritores, os quais aumentam a pressão  arterial sistêmica  média. 
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14.1.21. Considerações sob Hemorragia digestiva alta 

 

O tratamento de pacientes com suspeita de hemorragia  digestiva  alta  começa 

com uma avaliação inicial para determinar se a hemorragia é aguda ou crônica. A 

hemorragia aguda é reconhecida por uma história de hematêmese, vômitos em borra-

de- café, melena ou sangramento pelo reto, enquanto que  o  paciente  com  

hemorragia crônica pode apresentar-se com sinais e sintomas associados com 

anemia e nenhuma história clara de perda de sangue. Uma parte crítica da avaliação 

inicial  é a avaliação do estado fisiológico do paciente para aferir a gravidade da perda 

de sangue. A seqüência  no manejo  da  hemorragia consiste  em  (1) ressuscitação, 

(2) diagnóstico  e (3) tratamento, nesta ordem. inserida após a ressuscitação para 

determinar se a hemorragia está ativa. Uma sonda nasogástrica deve ser inserida, até 

que o aspirado gástrico esteja claro. Para pacientes com  hemorragia  volumosa  do  

trato  GI superior, agitação ou estado respiratório alterado, a intubação endotraqueal 

é recomendada antes de endoscopia. Foi demonstrado que a endoscopia precoce  

identifica a origem da hemorragia em pacientes com sangramento contínuo ativo e 

pode alcançar o controle precoce da  hemorragia. 

 

Abordagem à  Hemorragia Digestiva Alta 

 

Definições: 

 

Ruptura de Mallory-Weiss: uma ruptura proximal da mucosa gástrica após 
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tosse, esforços para vomitar ou vômitos. O sangramento geralmente é autolimitado, 

leve e passível de  manejo conservador. 

Erosão de Dieulafoy: infreqüentemente encontrado, esse problema  descreve  

a hemorragia de uma artéria submucosa aberrante localizada  no  estômago.  Essa 

hemorragia é frequentemente significativa e exige diagnóstico imediato por 

endoscopia, seguido por terapia  endoscópica ou operatória. 

Malformação arteriovenosa (AV): uma pequena lesão mucosa localizada ao 

longo do trato GI. O sangramento em geral é abrupto, mas a velocidade da  

hemorragia normalmente é lenta e  autolimitada. 

Esofagite: erosões da mucosa freqüentemente resultantes de refluxo 

gastresofágico, infecções ou medicamentos. Os pacientes se apresentam com mais 

freqüência com hemorragia oculta, e o tratamento consiste na correção ou profilaxia 

das causas subjacentes. 

Sangramento de varizes esofágicas: veias ingurgitadas da região 

gastresofágica, que podem ulcerar e levar a uma hemorragia volumosa; relacionada 

à hipertensão porta e à cirrose. 

 

Abordagem clínica 

 

As origens de hemorragia digestiva alta podem ser  categorizadas como  

varicosas e não-varicosas. As fontes comuns de hemorragia  não-varicosa  incluem  

úlceras duodenais (25%), erosões gástricas (25%), úlceras gástricas (20%) e rupturas 

de Mallory-Weiss (7%). Até 30% dos pacientes com hemorragia têm múltiplas 
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etiologias identificadas durante a endoscopia. Em adição, todos os estudos indicam 

que uma proporção de casos não tem nenhuma causa endoscopicamente discernível, 

e esses casos são associados com um desfecho excelente. As causas raras de 

hemorragia digestiva alta incluem neoplasias (benignas e malignas), malformações 

AV e erosões de Dieulafoy. O sangramento tende a ser autolimitado em 

aproximadamente 80% de todos os pacientes com hemorragia digestiva alta. O 

sangramento contínuo ou recorrente acontece em 20% dos pacientes e é o principal 

contribuinte para mortalidade. A mortalidade  global associada com essa hemorragia 

é 8 a 10% e não tem mudado ao  longo  das últimas décadas. Existem diferenças 

notáveis nas taxas de ressangramento e mortalidade que dependem do diagnóstico 

na endoscopia. A mortalidade do paciente com hemorragia digestiva alta aumenta 

com ressangramento, idade avançada e nos pacientes que desenvolvem hemorragia 

no hospital. Vários  preditores  clínicos  e  estigmas endoscópicos têm sido 

identificados com  o  desenvolvimento  do  sangramento  recorrente. 

O uso de AINEs contribui para o desenvolvimento de úlceras gástricas 

induzidas por AINEs. Todos os AINEs produzem lesão mucosa. O  risco  de  

desenvolver  uma úlcera é relacionado á dose. Cerca de 2 a 4%  dos usuários de 

AINEs têm  complicações do trato GI anualmente. Mais ou menos 10% dos 

pacientes que tomam AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As 

úlceras induzidas por AINES diariamente desenvolvem  uma úlcera aguda.  As  úlceras 

induzidas por  AINEs  têm  uma incidência aumentada de sangramento, com úlceras 

gástricas e duodenais, tendo de 10 a 20 e de 5 a 15 vezes mais razões de  risco, 

respectivamente. 
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A endoscopia do trato GI superior estabelece um diagnóstico em  mais  

de 90% dos casos e avalia a atividade atual do sangramento. Ela auxilia a 

direcionar a terapia e predizer o  risco de ressangramento. Além disso, permite a 

terapia endoscópica.  A hemostasia endoscópica pode ser alcançada de  várias 

maneiras,  incluindo  termoterapia com uma sonda de aquecimento, eletrocoagulação 

multipolar ou bipolar e injeções de etanol ou adrenalina. A endoscopia pode 

demonstrar sangramento, varizes esofágicas, sangramento gastroduodenal ou 

nenhuma hemorragia. Para o sangramento não-varicoso, a hemostasia endoscópica 

é normalmente obtida com o uso de injeções de adrenalina,  seguidas por terapia 

térmica. A hemostasia permanente acontece em  cerca  de 80 a 90% dos pacientes. 

Uma vez que o sangramento esteja controlado, é utilizada a terapia a longo prazo com 

os agentes anti-secretores, como os bloqueadores H2 ou inibidores da bomba de 

prótons, para tratar  a doença subjacente. 
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14.1.22. Considerações sob Hemorragia Digestiva Baixa 

 

A eliminação de fezes de coloração escura e de coágulos de sangue 

geralmente indica sangramento agudo de uma fonte do trato GI inferior (distal ao 

ângulo de Treitz). Fezes de coloração escura representam uma mistura de  material  

fecal  e  sangue, indicando que a fonte do sangramento está localizada proximamente 

ao segmento retal inferior e ao ânus. A passagem de coágulos de sangue pode ocorrer 

com um breve sangramento de uma fonte do trato GI superior. A introdução de uma 
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sonda NG é útil durante a avaliação inicial de um possível sangramento do trato GI 

superior, embora até 16% dos pacientes possam apresentar um aspirado NG sem 

sangue, mesmo com sangramento do trato GI superior originado no duodeno. Em 

pacientes adultos de meia idade e mais velhos, as causas mais prováveis de 

sangramento agudo  do  trato  GI  inferior são a diverticulose, a angiodisplasia e  a  

neoplasia,  sendo  essas  lesões geralmente indolores. 

Quando o sangramento do trato GI inferior ocorrer  na  presença  de  dor 

abdominal, deve ser vislumbrada a possibilidade  de  intestino  isquêmico,  doença 

intestinal inflamatória, intussuscepção ou aneurisma abdominal roto. Após a  

ressuscitação, o principal objetivo no tratamento  de  um  paciente  com  sangramento 

agudo e contínuo do trato GI inferior é a localização do sangramento (colonoscopia, 

angiografia mesentérica e/ou  cintilografia com  hemácias marcadas com 

radioisótopos). 
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14.1.22. Trauma Torácico 

 

O traumatismo torácico é responsável por 25% das mortes  dos 

politraumatizados, em serviços de emergência.  A cada 100 pessoas com trauma 

isolado de tórax, 12 vão a óbito. Muitas dessas mortes ocorrem já no hospital e 

poderiam ser evitadas se o diagnóstico e o devido tratamento fossem realizados 

precocemente e de forma eficiente. 

O trauma torácico ocorre, principalmente, em homens entre 20 e 50 anos e ao 

contrário do que muitos imaginam, o tratamento cirúrgico não é o mais comum nesses 

casos. Menos de 10% dos traumatismos contusos de tórax necessitam de intervenção 

cirúrgica.  A maioria desses pacientes pode ser  tratada com procedimentos simples. 

Traumas de tórax ocorrem por três mecanismos principais. O mais comum é a 

aceleração e desaceleração brusca do corpo. O melhor exemplo disso é o acidente 

automobilístico. O segundo mecanismo mais comum é a compressão do corpo, onde 

a força exercida sobre este exceda a capacidade de resistência das estruturas ósseas. 

E por fim, impactos de alta velocidade, onde a violência excede a tolerância viscosa 

do órgão atingido. Esse último difere da aceleração e desaceleração por ser 

localizado, sendo causado, por exemplo, por projéteis de arma de fogo  e  armas 

brancas. 

A maioria dos traumas torácicos tem repercussão no sistema respiratório,  

causando problemas ventilatórios e/ou na difusão dos  gases.  As  principais  

conseqüências disso  são: hipóxia,  hipercapnia e acidose. 

A hipóxia tecidual é a oferta inadequada de oxigênio aos tecidos que pode ser 
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causada por desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e por alterações nas 

relações pressóricas intratorácicas (pneumotórax aberto  ou  hipertensivo). 

A hipercapnia é o aumento  na concentração  de dióxido  de carbono  no  

sangue. As duas causas principais de hipercapnia são o comprometimento da relação 

ventilação- perfusão  e a hipoventilação. A hipóxia é mais  importante agudamente. 

 

Exame primário  das lesões com risco  de vida 

 

O exame primário tem por função minimizar os riscos à vida do paciente 

traumatizado, através da avaliação das vias aéreas, respiração e circulação, a qual 

estabelece  critérios  de prioridade de atendimento. 

A avaliação  deve ser feita na seguinte ordem: 

 Vias aéreas 

- Ausculta do fluxo aéreo pela boca e nariz do paciente para avaliar a 

permeabilidade da via aérea e existência de movimentos respiratórios. 

- Detectar a presença de triagem (retração dos espaços intercostais) por 

obstrução brônquica  ou traqueal. 

- Verificar se há corpos estranhos obstruindo a orofaringe, principalmente 

em pacientes inconscientes. 

 Respiração – observar e avaliar os movimentos respiratórios e a qualidade 

da respiração através da exposição do tórax do paciente, ausculta e palpar. Caso haja 

lesão torácica, teremos sinais importantes, porém sutis, de hipóxia, como aumento da  

freqüência respiratória e mudança no padrão dos movimentos respiratórios. A cianose 
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é um sinal tardio de hipóxia, porém, sua ausência  não  indica  oxigenação  tecidual 

adequada e uma via  aérea permeável. 

 

 Circulação 

- avaliar a qualidade,  freqüência e regularidade do pulso do  paciente. 

- Avaliar a pressão arterial através da pressão do pulso. Em pacientes 

hipovolêmicos, o pulso estará fino  e fraco. 

- Avaliar a circulação periférica através da palpação e observação da pele 

quanto á temperatura e coloração, comprimindo a ponta dos dedos para avaliar a 

perfusão sanguínea. 

- Verificar a distensão das veias do pescoço, que pode não estar evidente 

em pacientes hipovolêmicos. 

- Instalar um monitor cardíaco no paciente, a fim de se detectar arritmias, 

com possibilidade aumentada em pacientes com hipóxia e/ou acidose, vítimas de 

trauma torácico. Além disso,  pacientes  com  tamponamento  cardíaco,  pneumotórax 

hipertensivo, hipovolemia profunda ou ruptura cardíaca podem apresentar atividade 

elétrica sem pulso (AESP), manifesta no ECG por presença de ritmo cardíaco  em  

paciente  sem pulso identificável. 

 

Identificação das 6  Lesões torácicas com risco de vida  no  exame 

primário 
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1) Obstrução  das Vias Aéreas 

A obstrução das vias aéreas é uma lesão com alto risco de vida discutida. 

 

2) Pneumotórax 

Denomina-se pneumotórax a coleção de ar entre os folhetos visceral e parietal 

da pleura. A pressão negativa ente os folhetos é fundamental para que ocorra a 

expansão pulmonar.  No pneumotórax, essa pressão  negativa é abolida, dificultando  

a respiração. 

Quando fluido, sangue ou pus também estão presentes, fala-se em 

hidropneumotórax,  hemopneumórax  ou piopneumotórax, respectivamente. 

O pneumotórax pode ser simples, hipertensivo ou aberto. Trataremos aqui dos 

dois últimos. 

 

Pneumotórax hipertensivo 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por  um 

sistema de válvula unidirecional, que faz com que o  ar possa entrar, mas não possa 

sair.  O pulmão do lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o 

mediastino são deslocados para o lado oposto, compromentendo o retorno venoso  e  

causando compressão do  pulmão contralateral à lesão. 

Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, 

independentemente da etiologia, que é, mais comumente, a ventilação com pressão 

expiratória final positiva, a ruptura de uma bolha enfisematosa ou o trauma contuso 

de tórax com lesão ao selada do parênquima. Lesões traumáticas da  parede  torácica  
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também podem ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é 

incomum que a inserção de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa 

de pneumotórax. 

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 

hipotensão, desvio da traquéia para o lado oposto, ausência de  murmúrio  vesicular  

unilateral, turgidez das veias do pescoço  e timpanismo à percussão. A cianose pode 

surgir  como  uma conseqüência tardia da hipóxia. 

O pneumotórax hipertensivo deve ser tratado  imediatamente  ao  ser 

diagnosticado, introduzindo-se uma agulha no segundo espaço intercostal na linha 

hemiclavicular no hemitórax lesado. Converte-se então a lesão num  pneumotórax  

simples. Procede-se à avaliação  repetida. O  tratamento  definitivo  é feito  pela  

inserção de um dreno no quinto  espaço  intercostal na linha axilar média. 

 

Pneumotórax  Aberto  ou “Ferida Torácica Aspirativa” 

Quando há um grande ferimento da parede torácica, amplo o suficiente para 

permitir que o ar passe livremente, fala-se em pneumotórax aberto. As pressões 

intratorácica e atmosférica rapidamente se igualam  na vigência de  tal lesão. 

A incidência de pneumotórax aberto em ambiente civil é menor que 1%. 

Embora quaisquer ferimentos por arma de fogo ou arma branca tecnicamente 

produzam pneumotórax, os tecidos da parede torácica se justapõem, fechando  a  

lesão. 

Se a abertura é maior ou igual a 2/3 do diâmetro da traquéia, o ar passará 

preferencialmente pelo ferimento, provocando um ruído característico como 
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“traumatopnéia”. 

Ocorre grave distúrbio ventilatório devido ao colapso do pulmão no hemitórax 

afetado, levando à hipóxia. Há desvio do mediastino para o lado contralateral e  

dificuldade de expansão do outro pulmão devido à competição entre o fluxo da 

abertura traqueobrônquica e o  fluxo da abertura pleurocutânea. 

O tratamento inicial é feito com um curativo quadrangular extenso o suficiente 

para cobrir todas as bordas do ferimento fixado em três de seus lados. Essa fixação 

faz com que o curativo funcione como uma válvula que deixa o ar sair na  expiração, 

mas oclui o ferimento durante a inspiração. A fixação dos quatro lados pode causar 

pneumotórax hipertensivo, a menos que o  tórax  seja  drenado.  Qualquer  curativo 

oclusivo  pode ser usado temporariamente. 

O hemitórax lesado deve ser drenado assim que possível, em local longe do  

ferimento,  que geralmente necessita ser fechado cirurgicamente. 

 

Hemotórax maciço 

No hemotórax maciço há acúmulo rápido de mais de 1,5  L  de  sangue  na 

cavidade pleural. A  pressão  torácica torna-se positiva, colapsando o pulmão  e 

desviando a traquéia e o mediastino, complicando a grande perda de sangue. As veias 

do pescoço podem estar túrgidas devido aos efeitos mecânicos ou colapsadas  pela  

grave hipovolemia. Há  macicez à percussão e ausência de murmúrio vesicular do  

lado lesado. 

A causa principal são os ferimentos penetrantes que dilaceram  vasos 

sistêmicos  ou hilares. 
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É tratado inicialmente por reposição ou volume, infundindo-se cristalóide 

rapidamente através de dois acessos venosos calibrosos, e descompressão da 

cavidade torácica simultaneamente, através de drenagem no  quinto  espaço  

intercostal.  Sangue tipo específico deve ser administrado assim que possível. Um 

volume drenado imediatamente de 1,5 L ou mais é altamente sugestivo da  

necessidade de toracotomia, bem como quando há menor débito inicial, mas 200 mL 

ou mais são drenados por hora durante quatro horas. 

 

Tórax instável 

 

Está presente em 10% a 20% dos casos de trauma, sendo caracterizado pela 

falta  de continuidade óssea da parede torácica, determinando uma mobilidade  

paradoxal durante o ciclo respiratório. A mortalidade é alta, aproximadamente 50% 

sendo mais pronunciada em pacientes acima de 60 anos e rara em crianças, devido 

à maior complacência  das costelas. 

As maiores repercussões provêm da lesão pulmonar subjacente, que, 

juntamente com a dor associada à  restrição  dos movimentos respiratórios, 

contribuem para hipóxia do paciente. Este respira com dificuldade, possuindo 

movimento torácico assimétrico e desordenado, e à palpação detectam-se 

movimentos respiratórios anormais e crepitação. O tratamento inicial inclui correção 

da hipovolemia e administração de oxigênio umidificado. Caso não haja hipotensão 

sistêmica, faz-se necessário controle da administração intravenosa de cristalóides 

para evitar a hiperidratação. Alguns pacientes podem ser tratados sem o uso do 
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ventilador, no entanto, a prevenção da hipóxia é de suma importância em pacientes  

traumatizados. 

 

14.1.23. Tamponamento cardíaco 

 

No tamponamento cardíaco há acúmulo rápido de sangue no saco pericárdico. 

O aumento da pressão intrapericárdica reduz o enchimento diastólico. Como o 

pericárdio é inelástico, mesmo pequenos volumes de líquido podem ocasionar o 

tamponamento. A diminuição da pressão intra-aórticas causa redução de fluxo  

coronariano, com prejuízo  do  metabolismo cardíaco. 

O tamponamento cardíaco se manifesta pela “tríade de Beck”: aumento  da  

pressão  venosa  com  ingurgitamento  das  veias  do pescoço,  queda da pressão  

arterial e abafamento das bulhas cardíacas. O ingurgitamento pode não estar presente 

devido á hipovolemia. Pode haver pulso paradoxal, uma diminuição da PA de mais de 

10 mmHg durante a inspiração. O pneumotórax hipertensivo, particularmente do lado  

esquerdo,  pode mimetizar o tamponamento cardíaco e a diferenciação é feita pelo 

timpanismo à percussão, presente apenas no pneumotórax.  O  aumento  da  pressão  

venosa  na inspiração durante a respiração espontânea (sinal de Kussmaul) reflete o 

comportamento paradoxal desta na vigência de tamponamento  cardíaco. 

 

Lesões torácicas potencialmente letais suspeitadas durante o exame  

físico  secundário e Raio X de tórax 
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Consideram-se como  lesões  potencialmente letais: 

 Contusão pulmonar; 

 Contusão miocárdica; 

 Ruptura aórtica; 

 Ruptura traumática  do diafragma; 

 Laceração traqueobrônquica; 

 Laceração esofágica. 

 

Tais lesões não são óbvias durante o exame físico inicial. O diagnóstico  

necessita  de um elevado índice de suspeição. No entanto, se passarem 

despercebidas, tais lesões podem comprometer a vida do  paciente. 

 

Outras indicações pra  inserção do  dreno de tórax 

 

 Pacientes que necessitam de anestesia geral para tratamento de outras 

lesões nos quais se suspeita de lesão  pulmonar significativa. 

 Pacientes que necessitam de ventilação compressão positiva, nos  quais  

se suspeita de lesão  torácica importante. 

 Pacientes com lesão pulmonar grave que precisam ser transferidos por 

transporte aéreo ou terrestre. 

Concluindo, é alta a incidência de trauma  torácico  entre  os  politraumatizados,  

muitas  vezes  associado  a  grande  risco  de  morte,  devendo  ser  sempre  
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suspeitado.  A identificação e o tratamento simples com a inserção de um dreno de 

tórax e precoce as lesões são essenciais. Lesões com risco imediato de vida devem 

ser diagnosticadas já no exame primário e tratadas prontamente, permitindo que se 

continue  à  avaliação.  Algumas lesões com risco de vida potencial que podem não 

ser identificadas no exame primário  devem  ser  diagnosticadas e tratadas durante o 

exame secundário. 

 

 

14.1.24. Trauma Craniencefácilo 

 

O Traumatismo de crânio é responsável pela maior parte das mortes nas  

vítimas  de acidentes de trânsito no nosso meio. A atenção primária do tratamento 

para doentes com suspeita de ter trauma craniencefálico grave deve ser de prevenir 

a lesão cerebral secundária. Estes pacientes devem receber oxigenação adequada e 

manutenção  da pressão arterial suficiente para garantir a pressão de perfusão do 

cérebro, são estas maneiras as mais importantes para limitar o dano cerebral 

secundário. Após a aplicação dos ABCDE é crucial que se identifique em lesões de 

massa que necessitam de intervenção cirúrgica, isto é conseguido da melhor maneira 

pela  realização  de Tomografia do crânio. É importante que dados como a idade do 

doente, mecanismo de trauma, tempo decorrido do trauma, condições respiratória e 

cardiovascular, lesões associadas e tratamento da hipotensão e hipóxia, sejam 

relatados pelos médicos que prestam o primeiro  atendimento  aos pacientes com 

lesão  de crânio. 
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No traumatismo de crânio após as medidas iniciais de ressuscitação serem 

estabelecidas deve-se avaliar o nível de consciência e a reação das pupilas. Esse 

exame consiste em avaliar a Escala de Coma de Glasgow e a resposta pupilar ao 

estímulo doloroso. Os pacientes com Escala de Glasgow inferior a 9, devem ter a sua 

via aérea superior protegida pela realização de intubação traqueal. O nível do Glasgow  

e  a  resposta pupilar devem ser avaliados antes da utilização de sedativos ou 

curarizantes. 

Nos pacientes portadores de traumatismo craniencefálico após a priorização 

das vias aéreas e restabelecimento da pressão arterial e de outros  sinais  de 

hipoperfusão serem corrigidos através da oxigenação e reposição  volêmica,  deve-se  

comunicar  através do acionamento da Central de Regulação Médica do  SAMU  –  

192,  demonstrando  a gravidade do caso. 

Nos pacientes com traumatismo craniencefálico  leve que não  apresentam 

perda  de consciência, intoxicação por álcool e drogas significativa, fratura de crânio, 

perda de líquor pelo nariz ou ouvido, traumatismos significativos associados, falta de 

acompanhante confiável em casa, vômitos, cefaléia e crise convulsiva são candidatos 

a receber alta com orientações. Nos demais casos os pacientes devem ser 

encaminhados para avaliação  em hospital com capacidade para avaliação  e 

segmento  desses pacientes. 

O tratamento adequado de um doente com TCE começa com intervenções que 

obedecem a uma seqüência priorizando o tratamento de lesões que comprometam a 

vida identificadas no exame primário. Uma vez tratadas as alterações, o doente deve 

ser rapidamente imobilizado e transportado para o hospital mais próximo com 
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recursos para atender  casos com TCE. 

A-Vias Aéreas 

 

Doentes com rebaixamento do nível de consciência podem ser incapazes de 

proteger sua via aérea.  Um  estudo  retrospectivo  tem documentado diminuição  da 

taxa de mortalidade em doentes com TCE que foram submetidos a intubação traqueal 

no atendimento pré-hospitalar. Assim  todos os doentes com  TCE  grave  (escore  de 

Escala de Coma de Glasgow 8 ou menos) são candidatos a  intubação  traqueal,  

embora  isto possa ser desafiador  quando  se trata de doentes agressivos, quando  

cerram os músculos da mandíbula (trismo), na presença de vômitos, e devido à 

necessidade de manter a  coluna cervical do doente alinhada e imobilizada. O uso de 

agentes bloqueadores neuromusculares (curarizantes) como parte do protocolo  da  

seqüência  de  intubação rápida pode facilitar o procedimento de intubação. Com base 

em estudos com animais, uma dose intravenosa de lidocaína (1 mg/Kg) pode evitar o 

aumento da PIC durante a intubação. A intubação nasotraqueal às cegas pode ser 

uma técnica alternativa, mas a presença de trauma na região medial da face é contra-

indicação, deve-se evitar laringoscopias prolongadas, principalmente se o tempo de 

transporte for curto. O uso de cânula orofaríngea e ventilação com máscara facial, 

associada a balão dotado de válvula unidirecional ou ventilação transtraqueal 

percutânea,  são alternativas  possíveis. 

 

B-Respiração 
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Todos os doentes com suspeita de TCE moderado/grave devem receber 

oxigênio suplementar. O uso de oximetria de pulso é de extrema importância, pois a 

hipóxia pode piorar o quadro neurológico. A concentração de oxigênio  pode ser  

titulada quando se   usa a oximetria de pulso; no entanto, a saturação de oxigênio  

(SaO2) deve ser  mantida  em 95% ou mais. Se a oximetria de pulso não está 

disponível, o oxigênio deve ser fornecido por máscara facial unidirecional para os 

doentes que apresentam respiração espontânea. Para os doentes intubados, deve ser 

mantida a concentração de oxigênio de 100% (FiO2 de 1,0) com uso de máscara facial 

associada a balão dotado de válvula unidirecional. Se persistir a hipóxia mesmo com 

a oferta de oxigênio, o socorrista deve tentar identificar e tratar todas as prováveis 

etiologias, incluindo  aspiração  e  pneumotórax hipertensivo.  Uso  de válvulas de 

pressão  expiratória final positiva  (PEEP) pode ser considerado  para melhorar a 

oxigenação, no  entanto, níveis de PEEP maiores  do que 15  cm H2O podem produzir 

aumento da PIC. 

Como a hipocapnia e a  hipercapnia podem  agravar a lesão  cerebral,  o 

socorrista deve manter taxas normais de ventilação quando o doente com  TCE  

estiver  sob ventilação assistida – 10 respirações por minuto (RPM) para adultos, 20 

RPM para crianças e 25 RPM para bebês. Hiperventilação muito agressiva produz 

vasoconstrição cerebral que, por sua vez, leva à diminuição da oferta de oxigênio para 

o cérebro. Tem  sido demonstrado que hiperventilação profilática de rotina piora o 

quadro neurológico e não  deve ser utilizada. 
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C-Circulação 

 

Tanto a hipóxia quanto a hipotensão são causas importantes de lesão cerebral 

secundária, portanto devem-se prevenir e tratar estas condições.  O  controle  da 

hemorragia é essencial. Pressão  direta  sobre o  local ou  curativos  compressivos 

devem ser aplicados em qualquer hemorragia  externa.  Ferimentos  complexos  no  

couro cabeludo podem produzir sangramento externo significativo. Alguns chumaços 

de gaze colocados sobre o local e fixados com bandagem elástica tornam-se um 

curativo compressivo efetivo para controlar o sangramento; no  entanto,  esta  

compressão  não  deve ser aplicada em fraturas abertas ou com afundamento de 

crânio a menos que haja hemorragia significante, porque a compressão pode agravar 

a lesão cerebral e levar a aumento da PIC. Uma discreta pressão direta sobre o 

ferimento também pode limitar o tamanho de hematomas extra cranianos (couro 

cabeludo).  Manejo  delicado  e imobilização em prancha longa, mantendo 

alinhamento anatômico, pode minimizar  a perda sanguínea  intersticial no local da 

fratura. 

Como a hipotensão piora ainda mais a isquemia cerebral, devem-se adotar 

medidas-padrão para combater o quadro de choque. Em doentes com lesão cerebral 

traumática, a combinação de hipóxia e hipotensão está associada com  taxa  de 

mortalidade de cerca de 75%. Na presença de choque e suspeita de sangramento 

interno importante, o transporte rápido para um centro de trauma tem prioridade com 

relação à lesão cerebral. O choque hipovolêmico e o neurogênico devem ser tratados 
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por  reanimação com soluções cristalóides isotônicas; no entanto o transporte não 

deve ser retardado  para  que  se  estabeleça  um  acesso  venoso.  Embora  a  

avaliação  do volume sanguíneo seja muito difícil  no  ambiente pré-hospitalar, o 

socorrista deve fazer com que  o doente  retorne  ao  estado de volume circulatório 

normal (euvolemia). 

Para preservar a perfusão cerebral, devem-se utilizar recursos  para  manter  

pressão sanguínea sistólica de pelo menos 90 a 100 mmHg; entretanto a reposição 

volêmica excessiva pode levar a sangramento interno descontrolado, aumento do 

edema cerebral e da PIC,portanto cuidado na reposição volêmica do traumatizado. 

Para doentes adultos com TCE e sinais vitais normais, sem suspeita de outras lesões, 

devem-se administrar fluidos intravenosos em velocidade não maior que 125ml/h, e 

ajuste se surgirem sinais de choque. 

 

D-Incapacidade  -  Avaliação neurológica 

 

Intervenções neurocirúrgicas para inserir  dispositivos para monitoração  da 

PIC ou drenagem de hematomas intracranianos não são realizadas no atendimento 

pré- hospitalar. Como tem sido enfatizado, o tratamento pré-hospitalar da lesão 

cerebral traumática consiste primariamente em medidas  que  visam  reverter  e  

prevenir  fatores que causem uma lesão cerebral secundária. Convulsões prolongadas 

ou de grande mal e múltiplas podem ser tratadas com a administração de 

benzodiazepínico  intravenoso,  como diazepam, ou midazolam. Estas drogas devem 

ser tituladas com cautela,  pois podem provocar  hipotensão  e depressão respiratória. 
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Devido à incidência significativa  de fraturas de  coluna  cervical,  doentes com 

suspeita  de lesão cerebral traumática devem ter  a coluna imobilizada.  Deve haver  

muita cautela  ao aplicar o colar cervical em vítima com TCE. Algumas  evidências  

sugerem  que  manter o colar cervical firmemente ajustado pode impedir o retorno 

venoso da região cefálica, assim levando ao aumento da PIC. A colocação do colar 

cervical  não  é obrigatória desde que se mantenha  imobilização adequada da coluna  

cervical. 

 

14.1.25. Transporte 

 

Para que se alcance o melhor resultado possível, doentes com TCE moderada 

e grave devem ser transportados diretamente ao serviço hospitalar (centro de trauma) 

com recursos de tomografia computadorizada e equipe de neurocirurgia  disponível  

no  plantão. Freqüência cardíaca, pressão arterial, SaO2 e Escala de Coma de 

Glasgow do doente devem  ser reavaliados e anotados  em prontuário  a cada 5  ou 

10  minutos durante o transporte. Válvulas de PEEP podem ser utilizadas se houver 

persistência de hipóxia, desde que seu uso seja cauteloso, pois níveis de PEEP 

maiores que 15 cm H2O podem aumentar a PIC. Deve-se preservar o calor do corpo 

do doente  durante o  transporte  (evitar hipotermia). 

Existem controvérsias a respeito da melhor posição de um doente com TCE. 

Em geral, os doentes com TCE devem ser transportados em posição supina pela 

presença de outras lesões potenciais. Embora a elevação da cabeceira da maca ou 
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da prancha longa (posição de Trendelemburg reversa) possa diminuir a PIC, a  

pressão  de  perfusão  cerebral pode também ser prejudicada, especialmente se  a 

cabeça for elevada em mais     de 30º. 

O hospital de destino deve ser comunicado, o mais rápido possível, para que 

os recursos necessários já estejam disponibilizados no momento da chegada do 

doente. A comunicação por rádio ou telefone deve incluir informações sobre o 

mecanismo de trauma, o escore na Escala de Coma de Glasgow inicial, sinais vitais, 

outras lesões de gravidade e a resposta ao  tratamento inicial adotado. 
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A Escala de Coma de Glasgow, é baseada na abertura dos olhos(AO),  na 

melhor resposta motora(MRM) e melhor resposta verbal(MRV), é uma escala prática 

para se avaliar a evolução do nível de consciência do paciente, sendo mais utilizada 

no trauma. Cada resposta do paciente é relacionada um número que somados irão 

nos mostrar o nível em que o paciente está naquele momento. 

 

Trauma raquimedular 

 

            Indicações para Imobilização da Coluna 
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Uma possível lesão traumática da coluna vertebral com ou sem a presença de 

déficits neurológicos deve ser procurada e excluída em doentes vítimas de trauma 

multissistêmico. O médico e os outros profissionais de saúde que atendem doentes  

vítimas de trauma de coluna, devem estar atentos aos riscos implícitos à excessiva 

manipulação e a imobilização inadequada. Desde que a coluna do doente esteja 

devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas podem e devem 

ser postergados  sem riscos. 

Portanto, é obrigação dos médicos e outros profissionais de saúde garantir a 

imobilização da coluna cervical. A  responsabilidade pela retirada da imobilização  

deve ser feita em Unidades de Saúde e Hospitais, após a avaliação primária e 

secundária, garantindo que não existem  outros riscos antes da  retirada dos 

dispositivos de proteção  da coluna. Em casos de impossibilidades de retirada do  colar  

cervical  e  da  prancha, estes pacientes deverão  ser  mantidos imobilizados. 

Os mecanismos de lesão podem auxiliar a determinar a necessidade de 

imobilização  da coluna. O ponto-chave é  lançar  mão de boas práticas clínicas para 

fazer a avaliação  e,  em caso de dúvida, imobilizar. 

No caso de pacientes que tenham sofrido lesões penetrantes, como  ferimentos 

com armas de fogo ou arma branca, deve-se suspeitar de  mecanismo  de  lesão 

preocupante quando houver queixas, sintomas ou achados neurológicos,  como  

dormência, formigamento, perda da função motora ou sensitiva, ou ainda perda da 

consciência. Se não houver queixas ou achados neurológicos, a coluna não precisa 

ser imobilizada (embora o uso de prancha longa ainda seja recomendado para o 

transporte). Algumas condições no trauma contuso apontam para a necessidade de 
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imobilização espinhal: 

 

1. Alteração no nível de consciência (escore na Escala de Coma de 

Glasgow < do  que  15), incluindo: 

 Reações de estresse agudo (REA) são respostas temporárias do sistema 

nervoso autônomo. REA simpática é a resposta “fugir ou lutar”, quando as funções do 

corpo  aumentam e a dor fica  mascarada.  REA parassimpática retarda as  funções 

do organismo e pode resultar em síncope. Se os sinais de REA simpática estão 

presentes, o doente é considerado  não-confiável para obtenção  de informações. 

 Lesão craniencefálica pode envolver perda temporária  de  consciência  e  

exige que o doente seja tratado como portador de lesão  raquimedular.  Em  alguns  

casos, o comportamento agressivo e não-cooperativo pode ser o único sinal de lesão. 

 Estado Mental Anormal (EMA). Pacientes com estado mental anormal 

incluem doentes psiquiátricos, portadores de Alzheimer ou doentes com  EMA  

causado  por trauma. Eles devem  ser  completamente imobilizados. 

 

2. Dor ou sensibilidade na coluna. Incluem-se aí dor associada ou não ao 

movimento, sensibilidade em um ponto, deformidade e posição de defesa  para  evitar  

dor  na  região da coluna. 

 

3. Déficit ou sintoma neurológico. Sinais neurológicos incluem paralisia  

bilateral, paralisia parcial, paresia (fraqueza), dormência, formigamento ou cócegas, e 

déficit neurológico espinhal abaixo do nível de lesão. Em homens, uma ereção 
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contínua  do  pênis,  chamada priapismo, pode ser uma indicação  adicional de lesão  

da medula. 

 

4. Deformação anatômica da coluna. Inclui qualquer deformidade 

perceptível através de exame físico  do paciente. 

A ausência destes sinais não exclui, porém, a possibilidade de lesão da coluna 

(Quadro). 

No caso de pacientes com mecanismos de lesão preocupantes e ausência de 

condições relacionadas, o socorrista deve considerar a confiabilidade do paciente. 

Pacientes confiáveis são calmos, cooperativos e sóbrios. Pacientes não confiáveis  

incluem: 

 Embriaguez. Pacientes sob influência de drogas ou álcool  devem  ser  

imobilizados e tratados como portadores de lesão raquimedular até que estejam 

calmos,  cooperativos e sóbrios. 

 Lesões que desviam a atenção. São lesões muito dolorosas ou com 

sangramento intenso que podem impedir o doente de dar respostas confiáveis durante 

a avaliação. Exemplos dessas lesões incluem a fratura de fêmur ou queimaduras 

profundas e extensas. 

 Barreiras de comunicação. Problemas que podem advir de barreiras de 

língua, surdez, pouca idade ou  qualquer outro  impedimento á comunicação. 

 

A confiabilidade do doente deve ser continuamente verificada em todas as 

fases de uma avaliação. Se em qualquer momento o doente exibir  os sinais  ou  
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sintomas  que foram mencionados, deve-se supor que o doente tenha lesão 

raquimedular e devem ser implementadas técnicas  de atendimento e imobilização  

completa. 
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Mecanismo  de Trauma Preocupante 

 

 Qualquer mecanismo com impacto violento de cabeça, pescoço, tronco ou 

bacia (por exemplo, colisões automobilísticas em velocidade moderada ou alta, 

envolvimento  em explosão, etc). 

 Qualquer queda,  especialmente  no idoso 

 Ejeção ou queda de qualquer meio de transporte motorizado ou de 

propulsão humana (por exemplo, skate, bicicleta, automóvel, motocicleta ou veículos 

de recreação). 

 Vítima de incidente de mergulho em água rasa 

  Lesão que Desvie a Atenção 

Qualquer lesão que possa alterar a capacidade do doente de prestar atenção 

em outras lesões. Exemplos de lesões que podem desviar a atenção: a) fratura de 

ossos longos; b) lesão visceral que necessite de avaliação  cirúrgica;  c)  laceração  

extensa, desenluvamento ou esmagamento; d) queimaduras extensas, ou  e) 

qualquer outra  lesão que provoque  alteração  funcional aguda. 

Incapacidade de se comunicar. Qualquer paciente que, por razões não 

especificadas acima, não seja capaz de se comunicar com clareza, de modo a 

participar ativamente da sua avaliação. Exemplos: distúrbio da fala ou da audição, os 

que falam apenas língua estrangeira e crianças pequenas. 
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Trauma músculo esquelético - Imobilização 

 

Bases para o Tratamento 

 

O socorrista deve seguir as seguintes prioridades sempre que estiver tratando 

um paciente  com trauma de extremidades: 

 

1. Tratar todas as condições que põem em risco a vida. 

2. Tratar todas as condições que põem em  risco os membros. 

3. Tratar todas as outras  condições (se o tempo permitir). 

 

Seguir  estas prioridades não  implica que as lesões de  extremidades devem   

ser ignoradas ou que extremidades traumatizadas não devam ser protegidas de danos 

adicionais. Isto significa que em pacientes com trauma multissistêmico com lesões 

nas extremidades que não apresentam risco de morte,  cuidados  básicos  devem  ser 

aplicados para tratar as lesões de extremidades. Isto permite que o socorrista focalize 

a sua atenção naquelas lesões que diretamente ameacem a vida do paciente. A 

maneira mais fácil e rápida de efetuar o cuidado básico das lesões de extremidade é 

imobilizar corretamente o paciente numa prancha  longa. 

O socorrista precisa priorizar as lesões graves dos pacientes com riscos de 

morte além do trauma de extremidade. Isto permitirá a  intervenção  essencial  para 

salvar uma vida quando e onde for mais benéfico ao paciente. Isto pode significar 

abreviar o tratamento das lesões específicas de extremidades para que a atenção 
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possa permanecer nas condições que apresentam risco de morte ao paciente. 

Pacientes com trama de extremidades (hemorragia) com risco de morte, mas 

que não apresentam outros problemas críticos, devem ser identificados durante a 

avaliação  primária.  Estes pacientes  devem  sofrer  intervenções apropriadas,  

incluindo o tratamento inicial do choque e o transporte rápido para um hospital, onde 

melhor possam ser atendidos. Em pacientes sem lesões ou condições de  risco  de  

morte,  trauma de extremidades pode ser identificado e tratado durante o exame 

secundário. 

Se uma extremidade estiver sob estresse acima do normal por causa  da  

posição do paciente ou da angulação patológica, o socorrista deve tentar alinhar a 

extremidade, o que significa mover a extremidade de volta a uma posição anatômica 

normal. Ter a extremidade novamente em posição normal facilita a imobilização e 

melhora  a circulação. 

Uma extremidade traumatizada deverá ser manipulada o menos possível. O 

objetivo primário da imobilização é evitar o movimento do membro. Isto ajuda a 

diminuir a dor do paciente e evita maiores danos nos tecidos moles e hemorragia. 

Para isso, o local traumatizado deve ser apoiado manualmente enquanto a articulação 

e o  osso acima (proximal) e a articulação e osso abaixo (distal) do local da lesão são 

imobilizados. 

 

Em caso de suspeita de fraturas, o tratamento  inclui as seguintes  etapas: 

 

1. Estancar qualquer sangramento e tratar o paciente em choque. 
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2. Avaliar a função  neurovascular distal. 

3. Apoiar  a área traumatizada. 

4. Imobilizar a extremidade traumatizada, incluindo a articulação acima e a 

articulação abaixo do local da  lesão. 

5. Reavaliar a extremidade traumatizada depois de imobilizada á procura de 

alterações da função  neurovascular distal. 

 

Três detalhes são importantes de se lembrar quando se realiza qualquer tipo 

de imobilização: 

 

1. Acolchoe os dispositivos rígidos para ajudar no ajuste das formas 

anatômicas e para aumentar o conforto do  paciente. 

2. Remova jóias e relógios para que não bloqueiem a circulação quando 

ocorrer edema adicional. 

3. Avalie as funções neurovasculares distais ao local da lesão antes e depois 

de aplicar qualquer imobilização, e periodicamente, durante o período de observação  

do paciente. 

Imobilização  do Politraumatizado 

 

A imobilização no politraumatizado é de fundamental importância, pois evita o 

agravamento das lesões e inicia o tratamento de algumas delas, alivia a dor e  

restabelece perfusão em fraturas de  extremidades. 

A imobilização deve ser realizada precocemente no ambiente pré hospitalar e 
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intra hospitalar. Consiste  na  imobilização da coluna cervical e extremidades. 

A coluna cervical deve ser protegida até que a lesão de coluna tenha sido 

descartada. Para garantir uma imobilização adequada, o paciente deve ser mantido 

em posição supina com o eixo da coluna alinhada. É sempre obrigatório o uso de colar 

cervical e nos casos de suspeita de lesões além do uso  do  colar, utilizar prancha 

longa,  e atadura para evitar qualquer movimento de rotação da cabeça ou do tronco. 

Em crianças pequenas que apresentam a região occipital do crânio 

desproporcionalmente grande, necessitam de enchimento para elevar os ombros e o 

tronco com o objetivo de manter o alinhamento vertebral ao serem colocados em 

superfície plana. Em crianças  que se apresentam com rotação lateral do pescoço, 

não deve ser  realizado  o alinhamento e devem ser mantidas  na  posição  em que 

foram encontradas. 

Está indicada as medidas de imobilização em todos os pacientes com trauma 

aberto ou fechado que possa levar a lesão medular, o mecanismo de trauma, a 

sintomatologia e o exame físico devem ser realizados sistemáticamente; deve-se 

interrogar sob presença de dor sob a região da coluna e pesquisar sinais e sintomas 

neurológicos. 

O erro mais comum na imobilização da coluna é assegurar a imobilização de 

cabeça e não do dorso, para evitar esta ocorrência  os pacientes  devem  ser 

transportados em prancha longa com 4 pessoas participando do rolamento. Outro erro 

grave é a inadequada imobilização da coluna cervical durante intubação  orotraqueal, 

para isso deve se utilizar duas pessoas na intubação, um fixando a coluna em posição 

neutra e outro procedendo a intubação  orotraqueal.  As  complicações da imobilização 
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de coluna cervical é a aspiração broncopulmonar (pois estão restritos e não podem 

manter as vias aéreas livres), podem ainda provocar dor e até escaras de decúbito, 

portanto os pacientes devem ser  removidos ou  colocados  sob  superfícies  

acolchoadas o mais rápido possível após avaliação do  traumatismo  raquimedular. 

O rolamento do paciente em bloco deve ser realizado durante o exame da 

superfície dorsal do paciente e para retirá-lo da prancha longa. Deve ser realizado por 

quatro pessoas. Três fazem o rolamento  em bloco fixo da cabeça e pescoço; o  tronco,   

a pelve e extremidades. O quarto elemento coordena o processo sendo responsável 

por retirar  a prancha longa e examinar o dorso. 

A retirada do paciente da prancha longa somente deve ser realizado após  

excluída lesão raquimedular. A remoção deve ser conduzida por quatro pessoas 

mantendo a coluna alinhada como um todo e  evitando  qualquer  arqueamento  da 

coluna. 

Todos cuidados devem ser tomados para evitar lesão  no  processo de 

rolamento e remoção da prancha longa. 

A imobilização das extremidades devem ser realizadas,sempre  que  possível, 

após a estabilização dos pacientes. Em  vítimas graves e instáveis não  se deve deixar   

de realizar a imobilização quando várias pessoas estão prestando atendimento. 

O objetivo da imobilização nas lesões de extremidades é promover  o 

alinhamento das extremidades o mais próximo possível da posição anatômica e a 

prevenção da movimentação do local de fratura. O atendimento inicial não deve ter 

objetivo de reduzir fraturas. 

O alinhamento é obtido com uso de tração e imobilização através do  uso  de 
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talas,  travesseiros, aparelhos gessados, faixas e mecanismos de tração  contínua. 

As luxações articulares freqüentemente exigem imobilização  na  posição  em 

que foram encontradas e fraturas expostas não necessitam ser reduzidas,  pois  

necessitam  de tratamento  cirúrgico obrigatoriamente. 

Antes da colocação das talas deve-se avaliar a condição neurovascular do 

membro afetado. A imobilização deve incluir as articulações acima e  abaixo  da 

fratura. Após a imobilização, o  estado  neurovascular deve ser reavaliado. 

Outros aspectos importantes sob a imobilização são as seguintes:  cobrir  com 

gaze estéril qualquer ferimento aberto, aplicar  alguma forma de acolchoamento  sobre  

as protuberâncias ósseos. Não deve-se esquecer de sempre documentar as 

condições neurovasculares da extremidade e realizar  a profilaxia  antitetânica. 

Os erros graves provocados pelas técnicas inadequadas de 

Imobilizações são as lesões neurovasculares  e  síndrome  compartimental  

promovida por talas gessadas  muito apertadas. 

As fraturas de fêmur podem ser imobilizadas temporariamente com talas de 

tração. A força de tração exercida pelo dispositivo é aplicada distalmente, ao nível do 

tornozelo, ou na superfície da pele. Na sua porção proximal, a tala é empurrada contra   

a coxa e o quadril por meio de um anel que se apoia nas nádegas, no períneo e na  

virilha. Uma tração excessiva pode provocar lesão da pele do pé, do tornozelo ou do 

períneo. O estiramento dos nervos periféricos pode resultar em comprometimento 

neurovascular. As fraturas de quadril podem ser imobilizadas de maneira semelhante 

com um dispositivo de tração, mas é mais convenientes que sejam  imobilizadas  por 

meio de tração na pele ou em uma bota de tração feita de espuma,  posicionando  o 
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joelho em ligeira flexão. Uma forma simples de imobilizar um membro inferior é 

enfaixando-o ao  membro contralateral. 

Para garantir a estabilidade e oferecer conforto ao doente, podem ser usados 

dispositivos de imobilização de joelho disponível no comércio ou talas ou aparelhos 

gessados longos. A perna não deve ser imobilizada em extensão completa, mas 

permanecer em flexão de 10 graus aproximadamente, a fim diminuir o estiramento 

das estruturas neurovasculares. 

As fraturas da tíbia são imobilizadas, de forma adequada, por meio de talas em 

forma de goteira, longas e bem acolchoadas, feitas com papelão ou metal. Caso 

prontamente disponíveis,  podem ser usados aparelhos gessados,  de modo a 

imobilizar   a perna, o joelho e o tornozelo. 

As fraturas de tornozelo podem  ser  imobilizadas com uso de talas de  papelão 

ou outras, desde que acolchoadas para evitar seja exercida pressão sobre as 

proeminências ósseas. 

A mão pode ser imobilizada temporariamente  em  posição  anatômica  e 

funcional com o punho em ligeira flexão  dorsal  e os dedos  gentilmente fletidos,  em 

45º, a nível das  articulações  metacarpo-falangianas.  Usualmente,  essa  posição  

pode ser obtida através da imobilização delicada da mão sobre um rolo grande de 

gaze, utilizando-se uma pequena  tala  de antebraço. 

O antebraço e o punho são imobilizados estendidos sobre talas acolchoadas. 

O cotovelo é imobilizado em posição fletida, utilizando-se talas acolchoadas ou 

imobilizando-o contra o corpo, por meio de uma tipóia e de bandagens. O  braço 

costuma ser imobilizado apoiado contra o corpo ou utilizando-se tipóia ou faixas que 
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podem ser ampliadas com uma bandagem toraco-abdominal. Lesões do ombro são 

tratadas com tipóia ou faixas ou por um curativo  feito  à moda de Velpeau. 

 

Tratamento da dor 

 

O controle pré-hospitalar da dor  frequentemente  não  é conseguido; 

entretanto, o socorrista pode tentar obter o alívio da dor. Analgésicos são 

recomendados  para  lesões de articulações e de membros, mas não são incentivados 

em pacientes  com trauma multissistêmico. Antes de administrar o medicamento para 

dor,  o  socorrista deve tentar diminuir a dor realizando  em primeiro  lugar o  

atendimento básico. Uma  vez que a fratura ou luxação esteja estabilizada e 

imobilizada, o paciente deve sentir  uma grande redução da dor. A estabilização da 

extremidade afetada diminui o movimento,  o  que  reduz  o  desconforto.  Se  o  

paciente  não  estiver  com  muita   dor devido a lesões significativas, deve-se procurar 

por sinais de uso de álcool  ou  de drogas. 

Medicamentos para dor devem ser usados com cautela e de acordo com a 

tolerância do paciente. As circunstâncias em que analgésicos não devem ser 

administrados incluem: quando o paciente apresenta ou desenvolve sinais ou 

sintomas  de choque; quando a dor é significativamente aliviada com  estabilização  e  

imobilização, ou quando o paciente parece estar sob a  influência  de  drogas  e/ou  

álcool. Medicação não deve ser administrada  sem  conhecer  as  complicações 

potenciais. Quando necessário dar preferência as  medicações por via  endovenosa. 
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14.1.26. Abdome agudo 

 

Introdução 

 

Define-se abdome agudo como uma situação clínica mórbida, inesperada e de 

instalação súbita em que a dor abdominal é o sintoma mais presente e predominante. 

Seu tratamento, cirúrgico ou não, requer decisão rápida, assim que o diagnóstico seja 

estabelecido. O amplo mosaico de doenças que podem ocasionar um quadro 

abdominal agudo abrange desde as mais corriqueiras, como a  apendicite  aguda e 

úlcera perfurada, A cavidade abdominal comporta vários órgãos de diferentes 

sistemas, e a sintomatologia  do abdome agudo pode decorrer de alguma doença em 

qualquer uma de suas vísceras.  Tamanha  diversidade transforma o abdome numa 

autêntica “caixa de surpresas”, expressão antiga que permanece atual, não obstante 

a fantástica evolução dos métodos de diagnóstico  por  imagem.  Embora  o  quadro 

clínico do abdome agudo se apresente com alguns sinais e sintomas (dor, febre e 

vômitos), comuns a diversas doenças, outros (massa pulsátil, vômitos fecalóides) 

praticamente são específicos de determinada etiologia. Para facilitar o 

encaminhamento diagnóstico, é mais simples tentar enquadra-lo em alguma das 

quatro grandes síndromes abdominais agudas: perfurativa, obstrutiva, 

inflamatória e vascular. 

Tal classificação é útil para entender a fisiopatologia e o quadro  clínico  do  

abdome agudo a partir de uma determinada doença, mas,  na  prática, com muita 

freqüência, essas síndromes se misturam durante   a evolução do quadro. Para que 
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elas tivessem um curso absolutamente separado, seria necessária uma situação 

hipotética na qual o diagnóstico e o tratamento fossem realizados de imediato, tão 

logo a doença abdominal aguda se manifestasse. Mas, como isso raramente 

acontece, por ocasião da  intervenção  já existem vários fenômenos ocorrendo ao 

mesmo tempo, ainda que as características de uma síndrome prevaleça sobre a outra. 

Apenas para citar alguns exemplos, é o caso das úlceras  gastroduodenais  perfuradas 

nas quais a peritonite química inicial evolui para o tipo bacteriano; os acidentes 

vasculares mesentéricos, cuja necrose pode resultar em perfuração; as obstruções 

intestinais em alça fechada que perfuram ou aquelas que progridem para a isquemia 

intestinal e necrose; a apendicite aguda com abscesso localizado  causando 

obstrução intestinal. 

Além desses quatro grandes grupos, existem outras doenças abdominais 

agudas que não se enquadrariam em nenhum deles. É o  caso das torções de vísceras  

maciças, dos grandes cistos ovarianos  que sangram ou rompem, da prenhez tubária 

rota e seu  característico quadro  de anemia  aguda. 

A complexidade dessa entidade é tal que aborda-la de forma metódica, 

meticulosa e objetiva é fundamental para um diagnóstico mais preciso. A história 

minuciosa  e  o  exame  físico  completo continuam sendo os pontos mais importantes; 

todo e qualquer detalhe deve ser valorizado já que pode representar a  grande 

diferença entre o  erro e o  acerto. Vale  lembrar que os exames complementares,  

além de ajudarem a esclarecer o diagnóstico, servem para compor o quadro clínico 

como um todo e auxiliarem, quando  for o caso, a definir  o melhor momento operatório  

e a abordagem cirúrgica mais adequada. 
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O diagnóstico precoce é muito importante, mas não deve ser precipitado por 

conclusões rápidas e superficiais capazes de aumentar a margem de erro. Quando  

não  for possível estabelece-lo, é boa norma  que o exame físico seja repetido 

periodicamente, de preferência pelo mesmo médico , para comparar os achados e 

identificar outros  não percebidos ou  inexistentes nas avaliações  anteriores. 

 

Abdome agudo perfurativo 

 

A perfuração gastrointestinal para peritônio livre é uma das causas freqüentes  

de  cirurgia  abdominal de urgência e pode ocorrer como conseqüência de várias 

doenças do sistema digestório,  sendo     a mais comum a úlcera péptica. Pode ser 

secundária a outros processos de natureza inflamatória ou neoplásica, assim como à 

evolução de outros estados mórbidos fora do sistema digestório, como nos 

queimados, nos traumas crânio-encefálicos e nos pacientes gravemente enfermos. A 

ingestão de corpos estranhos e de alguns medicamentos, como corticosteróides, 

aspirinas e antiinflamatórios, é causa mais comum de perfuração,  no  nosso meio. 

O quadro clinico é caracterizado por dor abdominal de inicio súbito de forte 

intensidade. O exame físico  geralmente mostra sinais de irritação peritoneal. 

 

Abdome agudo obstrutivo 

 

Qualquer obstáculo que impeça de alguma maneira a progressão natural do 

conteúdo intestinal caracteriza uma obstrução intestinal do tipo mecânica. É uma 
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condição abdominal aguda freqüente e se desenvolve como complicação  de diversas 

doenças intraperitoneais,  cuja  mortalidade operatória  depende de vários fatores, 

dentre os quais merecem destaque a causa da obstrução, a demora no diagnóstico e 

as condições gerais do paciente ao ser operado. Ela pode ocorrer em diferentes níveis 

do intestino, determinando um conjunto de manifestações comuns aos diversos tipos 

e outras, mais específicas, que influem no  tratamento  e na evolução. 

Todos esses pacientes apresentam distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos 

mais  ou  menos intensos de acordo com o tempo decorrido. Assim, mesmo com a 

indicação cirúrgica formalizada,  a operação só deverá ser realizada após tomadas as 

diversas medidas de reposição de liquidos e suporte necessárias para equilibrar o 

paciente da melhor  forma  possível. 

As obstruções intestinais podem ser divididas em altas ou baixas, mas 

preferimos classifica-las em obstruções do  intestino delgado e grosso. 

O quadro clínico é caracterizado pela presença de: dor em forma de cólica, 

vômitos, distensão abdominal e parada na eliminação de flatos e fezes. No exame 

físico  observa-se  distensão  abdominal,  RHA  aumentados e ou metálicos, dor  

abdominal difusa. 

 

Abdome agudo inflamatório 

 

Dentre as quatro grandes síndromes de abdome agudo, a de origem 

inflamatória  é  a  mais freqüente,  se  considerarmos as diversas vísceras que podem 

estar  comprometidas no processo. 



 

 

Pá
gi

na
49

8 

O início de um quadro clínico de abdome agudo inflamatório pode ser 

decorrente da obstrução mecânica de vísceras ocas anatomicamente normais, como 

o apêndice cecal, vesícula biliar e vias biliares, para citarmos as mais freqüentes, 

assim como de algumas outras vísceras ocas que apresentem alterações anatômicas 

congênitas ou adquiridas,  tais como divertículos do cólon, do  intestino  delgado, do  

mesentério e tubas uterinas. Processos inflamatórios do parênquima ou da própria 

parede visceral, como nas pancreatites, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, 

também devem ser mencionados. 

A  fisiopatologia  dos processos inflamatórios secundários às obstruções 

mecânicas da  luz do  órgão é aparentemente simples. Com o obstáculo ocorre estase 

no segmento situado acima da obstrução, originando assim diversos fenômenos 

inflamatórios e criando condições para a proliferação bacteriana. A tendência é 

progredir para a infecção franca, com comprometimento da vascularização do órgão 

e agravamento  do quadro,  se não houver tratamento,clínico  ou cirúrgico, adequado 

e em tempo hábil. 

O quadro clínico dos pacientes com abdome agudo inflamatório em geral cursa 

com sinais  e sintomas comuns. A dor é bem localizada, embora, algumas  vezes, a 

referência  inicial seja distante do  foco, como pode acontecer com a dor epigástrica 

da apendicite. Náuseas, vômitos, febre e alterações do trânsito intestinal também são 

sintomas gerais, com eventuais características próprias de certas doenças, como  a 

diarréia mucopiossanguinolenta da retocolite  ulcerativa. 

O exame do abdome deve mostrar sinais de irritação peritoneal localizada ou 

mesmo difusa, dependendo do comprometimento da cavidade abdominal. A presença 
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de massas à palpação é achado relativamente freqüente, sobretudo nas colecistites, 

apendicites e diverticulites do cólon esquerdo, e traduzem a grande capacidade do 

peritônio em reagir a esse tipo de agressão na tentativa de bloquear a víscera 

inflamada e preservar o restantes da cavidade. Nesse sentido, é possível observar, 

em alguns pacientes, bloqueios intensos, formados por omento e vísceras vizinhas, 

autolimitando a doença. É bom lembrar que, nos pacientes idosos e nos 

imunodeprimidos, esse tipo de resposta é menos freqüente, resultando daí os casos 

de peritonite disseminada e diagnostico  mais  dificeis. 

 

Abdome agudo vascular 

 

A insuficiência vascular intestinal aguda é causa de infarto intestinal, 

emergência gravíssima que representa uma verdadeira catástrofe abdominal, pela 

elevada mortalidade que  ainda  acarreta,  não   obstante a melhor compreensão da 

doença e de seus efeitos. As maiores facilidades diagnósticas e terapêuticas hoje 

existentes para tratar pacientes graves não têm impedido a alta letalidade dessa 

doença, felizmente pouco frequente, de tal modo que séries com  mortalidade 

operatória próxima dos 50% podem  ser consideradas satisfatórias, face às 

circunstâncias que cercam tais quadros. O  mais  usual  é  a  mortalidade ultrapassar 

os 80% dos casos, como ocorreu  com um grupo de pacientes,  todos com mais de  

60 anos, operados em nosso hospital. Do mesmo modo, a morbidade também é 

elevada, pois muitos dos pacientes que sobrevivem ao tratamento cirúrgico são 

obrigados a conviver com as conseqüências da síndrome do intestino  curto  resultante 
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das habituais ressecções intestinais maciças. 

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento, e as 

providências adequadas devem ser adotadas num período máximo de 8 horas antes 

que se estabeleçam os efeitos irreversíveis da isquemia intestinal. O quadro inicial é 

de um paciente com potenciais focos  de  obstrução  vascular (arritmias cardíacas) e 

sinais e sintomas prévios de doença aterosclerótica. A dor abdominal geralmente 

aparece de inicio súbito e referida como de forte intensidade com evolução ,nas fases 

mais avançada rápidamente  em  horas, para choque séptico. 

A abordagem inicial de todo paciente com abdome agudo segue basicamente 

os mesmos  princípios dos pacientes  em sepse. 

 

  A chave para obtenção de melhores resultados nos quadros sépticos, estão 

no reconhecimento precoce e início das medidas terapêuticas iniciais,  o mais rápido 

possível. 
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A sepse é considerada hoje uma das principais condições limitantes para o 

sucesso de terapias e  conta com ampla variedade de doenças, notadamente  aquelas 

que cursam  com  imunodepressão.  Apesar dos grandes avanços nas terapias de 

suporte vital e na antibioticoterapia, a sepse permanece com taxas elevadas de 

morbidade e  mortalidade. 

Por ser uma doença de elevada letalidade e com grande potencial de 

morbidade, a sepse deve ser diagnosticada e tratada o mais precocemente possível. 

O diagnóstico baseia-se no alto grau de suspeita clínica frente a situações propícias, 

onde o risco de desenvolvimento de  sepse  é grande.  Os  fatores  de risco para 

desenvolvimento de sepse são: internação prévia em UTI; uso de antimicrobianos de 

amplo espectro; imunossupressão; procedimentos invasivos; utilização de próteses; 

queimaduras; traumas; idade avançada ou prematuridade extrema; câncer; Aids; 

hipotensão arterial sistólica; neutropenia  e plaquetopenia. 

Pacientes que apresentem quadro de SIRS (vide tabela) devem ser 

rapidamente investigados inicialmente para localizar a origem da infecção, através de 

minucioso histórico e exame físico e a seguir, coleta de culturas de sangue e outros 

materiais  suspeitos e realização  de exames  de imagem  para localizar o foco de 

infecção. Esses procedimentos devem ser realizados somente se as condições 

clínicas forem estáveis, após a ressuscitação inicial. A coleta de culturas, se possível, 

é feita antes da introdução do  esquema antimicrobiano. Entretanto, a introdução de 

antibióticos deve ser rápida, não excedendo as primeiras horas do diagnóstico e 

sempre acompanhada de medidas de suporte vital, visando evitar deterioração do 

quadro clínico  do paciente. 



 

 

Pá
gi

na
50

2 

Uma vez feito o diagnóstico sindrômico da sepse, é necessário aplicar medidas 

de ressuscitação e suporte vital. A hipotensão arterial sistêmica e sinais de 

hipoperfusão tecidual tem que ser tratada vigorosamente, através da reposição  

volêmica. 

As primeiras seis horas de ressuscitação são essenciais para o sucesso 

terapêutico final. É nesse período que se introduz a antibioticoterapia e é iniciado o 

tratamento da hipotensão arterial e hipoperfusão tecidual. Não se deve aguardar a 

transferência para a UTI ou a colocação de acesso venoso central para iniciar as 

medidas de ressuscitação, mesmo que para isso sejam utilizados acessos venosos 

periféricos. 

Neste período inicial devem ser tomadas medidas agressivas visando  o  

controle  do  foco  infeccioso, como por exemplo a drenagem de abscesso, 

desbridamento de tecidos necrosados e remoção     de dispositivos infectados. 

A reposição volêmica é iniciada com infusão rápida de solução  salina a 0,9%,  

na  dose mínima de 20 ml/kg. A quantidade total de salina nessa fase pode chegar a 

50 ml/kg ou mais. 

Os pacientes que não respondem à reposição volêmica ou que apresentem 

hipotensão arterial profunda, que ameace a vida, devem receber vasopressores, como 

a dopamina ou a noradrenalina. O objetivo  é manter  a pressão arterial média (PAM) 

acima de 65 mm Hg. 

A dopamina é a precursora da noradrenalina e requer metabolização para sua 

transformação. Seu efeito é dose-dependente, mas à medida que as doses crescem, 

aumenta o  risco  de  taquiarritmias  cardíacas. É utilizada nas doses de 1 a 20 
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µg/kg/min. 

A introdução de vasopressores deve ser precoce, principalmente nos casos 

onde a  hipotensão ameaça a vida do paciente. Em não havendo melhora dos níveis 

pressóricos decorridos cerca de 30 a 45 minutos após o início da reposição volêmica, 

introduz-se  vasopressor  em  doses  escalonadas,  visando obter a meta de PAM 

maior que 65 mm Hg. 

Uma vez completada a abordagem inicial, e tendo sido alcançada estabilidade 

hemodinâmica, introduz-se uma série de medidas de manutenção que contribuem de 

maneira expressiva para a sobrevida  dos pacientes sépticos e que serão descritas a 

seguir. 

Controle glicêmico associado  ao  suporte nutricional. 

Corticosteróides em baixas doses em pacientes não  responsivos à  drogas 

vasoativas.. 

Outras medidas, como diálise, profilaxia de trombose venosa profunda, 

ventilação mecânica protetora, profilaxia de sangramentos gastrointestinais, analgesia 

e sedação, devem ser aplicadas rotineiramente nos pacientes sépticos. 
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Sepse  Definições: 

  

Bacteremia  Presença de bactérias viáveis no sangue 

Síndrome da 

Resposta Inflamatória 

Sistêmica (SIRS): 

Resposta clínica grave a uma série de condições, caracterizada 

por dois ou mais itens abaixo: 

• Temperatura > 38,5ºC ou <  35,0ºC 

• Freqüência cardíaca > 90  b.p.m. 

• Freqüência respiratória > 20 r.p.m./min. ou PaCO2 < 32

mmHg 

ou necessidade de ventilação  mecânica 

• Leucocitose > 12.000 céls./mm3 ou < 4.000 céls./mm3 

ou > 10% de bastonetes 

Sepse: SIRS decorrente de infecção  sistêmica  grave. Caracteriza-se 

pelos 

mesmos critérios acima  descritos  para SIRS 

Sepse grave: Sepse com pelo menos um sinal de hipoperfusão ou disfunção 

orgânica: 

• Hipoperfusão  cutânea ou livedo reticular 

• Enchimento capilar periférico lento  (≥ 3s) 

• Diurese < 0,5 ml/kg/h por pelo menos 1h ou necessidade 

de diálise 

• Lactato > 2 mmol/l 

• Alteração do nível de consciência 

• Plaquetopenia  (< 100.000 / mm3) ou CIVD 

• Lesão pulmonar  aguda – desconforto  respiratório 

agudo (SARA) 
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• Disfunção  cardíaca no ecocardiograma 

Choque 

séptico: 

Sepse  grave com: 

• PAM < 60 mmHg (ou < 80 mmHg para hipertensos) após 

reposição  volêmica adequada (20 a 30 ml/kg de amido ou 40 a 60 ml/kg 

de SF0,9% ou  Ringer) 

• Necessidade de drogas vasoativas para manter a PAM

> 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos 

(Dopamina > 5 µg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina até 

0,25 µg/kg/min) 

Refratário: maior necessidade de drogas vasoativas para manter 

a PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos 

(dopamina > 15 µg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina > 0,25 

µg/kg/min) 

 

 

14.1.27. Transporte do paciente crítico. 

 

Introdução 

 

 A decisão de transportar um paciente crítico deve ser baseada na avaliação  

dos  potenciais benefícios, contra os riscos. A razão para o transporte do paciente crítico é a  
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necessidade  de cuidados adicionais (tecnologias e/ou  especialistas). 

 O transporte pode ser intra ou inter-hospitalar ou 

 O transporte intra-hospitalar é necessário para a realização de testes 

diagnósticos (TC, RM, angiografia, etc), intervenções terapêuticas (CC) ou UTI. 

 O transporte inter-hospitalar é realizado sempre que necessite maiores 

recursos diagnósticos, humanos, terapêutico, não presente no  hospital   ou Unidade de Saúde 

de origem. 

 O transporte do paciente crítico envolve riscos a mais comum é a falha no 

controle das funções respiratória, hipertensão  severa,  arritmia e obstrução aérea. 

 Alguns riscos nem sempre podem ser evitadas e independe do tempo ou 

distâncias percorridas, resultado do movimento do paciente, mudança de decúbitos, 

interrupção da infusão venosa  de aminas vasoativas,  perda de pressão  nos cilindros de 

oxigênio. 

 Trabalhos demonstram uma mudança na conduta terapêutica em apenas 29 a 

39% dos pacientes  após exames, enquanto 68% tiveram alterações fisiológicas, por isso 

deve-se avaliar se os exames alterarão  o resultado. 

 Os riscos podem ser minimizados através do planejamento cuidadoso, 

qualificação do pessoal e seleção  dos equipamentos, alem da monitorização  das funções 

vitais. 

 Os pacientes com maior chance de deterioração do quadro são os com falência 

respiratória e baixa complacência pulmonar, que necessitem de  PEEP. 

 Não há consenso quanto à gravidade (alguns autores adotam o APACHE). 

Porem é comum considerar de maior risco aqueles que necessitem de PEEP>5 e em uso de 

DVA (Drogas  Vasoativas). 

 O principal fator determinante na qualidade dos cuidados durante o transporte 
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é o treinamento e a eficiência da equipe de  transporte. 

 

Os passos a  serem seguidos no  transporte de pacientes críticos: 

 Fase preparatória; 

 Fase de transferência e 

 Fase  de estabilização pós-transporte 

 

Fase  preparatória(responsabilidade  da Central de Regulação): 

 Coordenação  e comunicação pré-transporte: certificar que o  local de destino 

esteja pronto 

 Equipe de transporte: mínimo  de 2  pessoas –  em pacientes  instáveis (médico,  

enfermeiro, auxiliar e técnico  de enfermagem). 

 Equipamentos necessários ao  transporte: 

 Tubo endotraqueal: fixada,  aspirada vigorosamente  antes do transporte. 

 Ambu conectado ao cilindro de oxigênio: Ambu de volume adequado, 

freqüência igual ao do ventilador usado antes do transporte, volume de ar adequado  à  

expansão  e  simétrica  (6-8 ml/Kg).O principal erro  são  hiperventilação  e alcalose 

respiratória. 

 O AMBU comumente fornece FiO2 de 60%, com  reservatório  85  a  100%com  

dispositivos capazes de ajuste de PEEP de até 15 cm H2O. O transporte  intra-hospitalar  para  

pacientes ventilados mecanicamente e sem  níveis elevados de PEEP  são  relativamente 

seguros 

 Drogas: uma caixa de emergência acompanhando o paciente (adrenalina 

lidocaina,atropina,bicarbonato..).Deve-se antecipar a necessidade de medicações prescritas 
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como sedação  e bloqueadores musculares e possíveis  complicações 

 Monitores de transporte: eletrocardiografia, oximetria, capnografo, PA não 

invasiva.  Carregar bateria 

 Bomba de Infusão: deve ser levada no transporte de  pacientes,  fixada  

adequadamente  e  carregadas. 

 Dreno de Tx: fixado adequadamente, não  clampear (a não  ser para posicionar  

na maca). 

 Cateter venoso: fixado não tracionar pelo frasco de soro. 

 Sonda: fixação,  clampeá-lo  por curtos períodos. 

 É  obrigatória a presença de equipamento de ressuscitação  cardiopulmonar  

em pacientes graves. 

 

Fase  de transferência: 

 

 O objetivo  é manter  a estabilidade através de monitorização  continua 

semelhante às usadas em  UTI e prevenir iatrogenia. 

 O nível mínimo de monitorização deve ser: eletrocardiografia, freqüência 

cardíaca e respiratória, oximetria de pulso e Pressão arterial não  invasiva. 

 Esta é a fase mais negligenciada, pois o paciente fica fora dos tratamentos 

intensivos, difícil monitorização  e  equipamentos insuficientes. 

 As intercorrências mais comuns são: deslocamento da cânula, perda do  

suprimento  de  oxigênio, mau funcionamento por falta de energia, bateria descarregada, 

perda de cateter  venoso,  etc.  Durante a transferência de paciente do seu leito para outro, 

ou seu retorno, é neste momento que ocorrem a maior parte da  intercorrências. 
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Estabilização do paciente: 

 

 O paciente crítico pode apresentar instabilidade ao longo do transporte 

permanecer com essas alterações após o final do processo. Deve-se considerar um período 

de meia à uma hora após o transporte como fase de extensão do mesmo. 

 

14.1.28. Diarreia Aguda  

 

 

Conceito 

 

A Diarréia Aguda (DA) é uma alteração do hábito intestinal com diminuição da 

consistência das fezes, geralmente com aumento da freqüência ( três ou mais 

evacuações ao dia)  ,  aumento do  volume  fecal e com  duração inferior a duas 

semanas 

Entretanto, no Departamento de Emegência (DE) geralmente considera-se  que  

mas  de  três episódios de fezes amolecidas no  período de 24 horas pode ser  

considerada uma  DA. 

 

Epidemiologia 

 

A Diarréia Aguda é uns dos principais  problemas  de  saúde pública  no  
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mundo  , principalmente em países subdesenvolvidos. Mais de um bilhões  de pessoas 

sofrem de um ou  mais de episódios de DA  por ano. De  acordo com dados da OMS 

,  a DA  é principal causa  de mortalidade entre crianças menores  de cinco anos de 

idade em países pobres, co cerca de três milhões de óbitos a cada ano e cerca de 

10.000 mortos  de crianças por dia nesta faixa etária . 

Alimentos e água contaminados , juntamente com hábitos alimentares surgem 

diferentes não - higiênicos , sobre tudo a falta de saneamento básico, são os principais 

responsáveis pela alta incidência da DA . 

 

Fisiopatologia 

 

Uma causa  infecciosa é a principal etiologia de DA em pronto  socorro, 

representa 90% dos casos,  e a ingestão de água e alimentos contaminados com 

microorganismos patogênicos é a principal fonte de transmissão da doença, o 

patógeno é ingerido e coloniza o  intestino.  Entretanto,  temos  sistemas  de  defesas 

que precisam ser vencidos pelo germe: ácido gástricos, sistema imunológico (tecido 

linfóide associado  a mucosa e elaboração de imunoglobulias) e a mobilidade do  trato 

grastrointestinal. 

De forma geral, a diarréia ocorre devido a um aumento da secreção intestinal 

mediado por uma enterotoxina ou por lesão intestinal com diminuição da absorção, 

mediada por agressão direta pelo microorganismo  ou por uma citotoxina . 

Classificação da Diarreia Aguda 
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Por ser classificado tanto pelo mecanismo fisiopalógico, quanto pela 

localização anatômica do acometimento . Assim, denomina-se diarréia alta quando 

ela acomete predominantemente ou exclusivamente o intestino delgado; as fazes são 

volumosas, tem restos alimentares, odor pútrido e costuma se acompanhar de cólicas 

peri umbilicais  . 

Já a diarréia baixa a comete predominantemente ou  exclusivamente o  

intestino  grosso, usualmente o hemicólon esquerdo ou retossigmóide. As fazes 

caracteristicamente, são de pequeno volume, com alta freqüência, acompanhadas de 

puxo, urgência, tenesmo, muco, pus e sangue. A patologias que pode ter ambas as 

características mistas,  como na doença de Crhon. 

 

A classificação quanto ao  mecanismo  fisiopatológico pode ser dividida em: 

 

Diarreia Osmótica 

 

Ocorre quando material intraluminal hiperosmolar promove um movimento de 

água para dentro a luz intestinal. As  principais causas  são: deficiência de 

dissacaridade, insuficiência pancreática e  ingestão  de manitol,  sorbitol ou lactulose. 

A característica da diarreia osmótica  é: 

 

 Cessa com o jejum; 

 O gap osmótico das fezes é elevado (maior que 125 mosm/Kg). O gap 

osmótico é calculado pela fórmula 290-2 [(na+) + (K)], onde 290 seriam a 
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osmolaridade das fezes  normalmente  encontrada  no  intestino distal,  pois,.a este 

nível, haveria equilíbrio com a osmolaridade plasmática. 

 

Diarreia Secretora 

 

Nessa condição clínica os eletrólitos são secretados ativamente para o lúmen 

intestina, principalmente o cloro , acompanhado de sódio( devido a produção de um 

gradiente eletroquímico ) e de água ( por osmose) .O protótipo deste mecanismo e a 

diarréia por Vibrio cholerae. Por isso, essa forma de diarréia não  cessa com o jejum. 

 

Diarreia Inflamatória 

 

Causado por dano a mucosa intestinal, o que leva a liberação de medidores 

inflamatórios  provocando exsudação de sangue, muco, leucócitos, má absorção e 

enteropátia perdedora de proteínas. Os medidores inflamatórios também estimulam a 

secreção de eletrólitos e água, tendo um componente de diarréia secretora, embora 

menos  importante. 

No contexto de diarreia aguda as principais causas são infecciosas. Já em 

diarreias crônicas (mais  de quatro semanas), as principais causas são doenças 

autoimunes (incluindo a doença  inflamatória intestinal)  radiação ou reações de 

hipersensibilidade. 

As principais características  são: 

 Presença de eritrócitos e leucócitos (três ou  mais leucócitos por campo  
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de grande  aumento); 

 Persistência da diarreia com  jejum. 

 

Diarreia Motora 

 

Ocorre devido a um aumento na mortalidade do trato gastrintestinal e mais 

frequentemente cursa como  diarreia crônica. 

A síndrome do intestino irritável é o protótipo (afeta 14% a 24% das mulheres 

e 5% a 19% dos homens) e apresenta um curso crônico  recorrente. 

 

Propedêutica Clinica e Laboratorial Diarreia Inflamatória X Não-

Inflamatória 

 

A diarreia aguda deve ser classificada em duas síndromes clinicas distintas: 

síndrome diarreica inflamatória ou não-inflamatória. A partir desta divisão, pode-se 

definir a conduta clinica, estudos laboratoriais e  decisão  acerca da terapêutica. 

Nas PRONTO SOCORRO s , a principal distinção é se a diarreia inflamatória 

ou  não-inflamatória  ,  já  que  isto deverá determinar a conduta terapêutica . A diarreia  

inflamatória usualmente é causada por  um patógeno que poderá necessitar de 

antibióticos. A diarreia não inflamatória costuma apresentar-se com evacuações 

aquosas, sem sinais inflamatórios, ser auto limitada e necessita apenas de suporte 

clínico A maioria dos pacientes com diarreia não-inflamatória terá a doença 

autolimitada, requer apenas terapêutica  de  suporte, sem uso de antibióticos. Em 
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contraste, pacientes com diarreia aguda inflamatória podem beneficiar-se  de 

antibióticos específicos. 

A diarreia não-inflamatória é caracterizada por fezes aquosas, volumosas (mais 

de 1L/dia), sem sangue, muco, pus. Não costuma surgir febre, mas pode ocorrer. 

Nesta síndrome a mucosa intestinal permanece com morfologia normal ou 

discretamente alterada. As fezes não terão leucócitos aumentados( menos quatro 

leucócitos por campo) e a pesquisa de sangue oculto costuma ser negativa. 

Avaliação Inicial e Exame Físico 

 

A história deve  incluir  informações precisas sobre o  inicio  do  quadro, 

duração, gravidade, avaliar a presença ou ausência de febre, náuseas, vômitos, 

anorexia, dor abdominal, sangue e pus nas fezes. Em alguns casos, náuseas e 

vômitos são mais intensos e graves que a própria diarreia. Nestes pacientes, deve-

se suspeitar de etiologia viral ou intoxicação  alimentar  por toxinas bacterianas  pré-

formadas. 

Deve-se tentar estabelecer se o quadro é inflamatório ou não-inflamatório, e é 

importante a investigação epidemiológica (água,ovos, alimentos do mar,  alimentos  

mal cozidos ou  produtos  lácteos não pasteurizados). História de diarréia em 

familiares ou pessoas em contato próximo,especialmente, se ingeriram alimentos em 

comum com o paciente, pode fornecer pistas diagnósticas importantes. 

 

Característica Clínicas e Tratamento de Acordo  com a Etiologia 
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Os micros organismos causadores de diarreia agudos são muitos amplos e 

serão discutidos aqueles mais encontrados na pratica clinica e nos principais estudos, 

sobre tudo, de países pobres. 

 

Viral 

 

Os vírus mais frequente são: Rotavirus e Norwalk. A transmissão e por via fecal- 

oral, mais surtos oriundos de água e alimentos também são comuns. Astrovirus e 

Picornavirus são causados comuns de diarreia em paciente com  HIV. 

Os vírus destorcem as células abortivas do microsvirus do  intestino  delgado,  

diminuindo  a absorção de  água eletrólitos. 

Causa má absorção  transitória de açucares e gordura (leite e  derivados). 

 

Bactérias Invasivas 

 

Shingella sp. 

 

O período de incubação é de um a dois dias e a transmissão por via fecal-

oral.Diferentemente da Salmonella sp., que exige grande inoculo para causar 

infecção,a shigelose pode causar diarreia com um pequeno inoculo (50 a 100 

bacilos). A diarreia usualmente começa com fezes aquosas e pode progredir para 

diarreia inflamatória, com ou sem manifestação sistêmicas. A doença varia de leve 

a grave e pode invadir a mucosa intestinal. 
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A infecção  é geralmente superficial, e a bacteremia  ou  perfurações 

intestinais são  muito raras. 

Ocorre sangramento devido  a ulcerações superficiais da mucosa. 

 

Salmonella  

 

Afeta todas as faixas etárias (especialmente crianças) e é adquirida através de 

comidas e bebidas contaminas, particularmente, aves e derivados (frango, pato, peru 

e ovos). 

Pessoas com diarreia por salmonelas é portadores assintomáticos podem 

continuar a  eliminar  bacilos pelas fezes por semana a meses e são fonte prolongada 

de contaminação. 

O inoculo  capaz de produzir quadro clinico  necessita ser grande ( de 10 a 10 

bactérias/mL). 

O período de incubação, é curto, de oito a 48 horas. O  quadro  clinico  típico  

é  de  náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, em cólicas e diarreia, ocasionalmente 

com muco e sangue. A melhora dos sintomas ocorre em cinco a oito dias. O quadro 

clinico, na  maioria dos pacientes, é  leve, mas pode ser  grave em pacientes com 

neoplasias,imunossuprimidos, AIDS, anemia falciforme e doença de base  

grave.  Também idosos e recém-nascidos podem  ter  manifestações graves. 

O tratamento pode  ser feito  com quilonolas ou cefalosporinas  de terceira 

geração.  Entretanto,  só é indicado pacientes com manifestações graves ou devido 

á sua doença de base,e  não  deve  ser indicado  de rotina. 
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Pessoas que trabalham manipulando alimentos e em áreas de saúde 

pública devem  ser  afastados do trabalho  até que não  sejam mais carreadores. 

 

Diarreia Causada por  Vibriões 

 

Os vibriões como foi descrito anteriormente para os V. parahaeaemoyticus, são 

microorganismo disseminados na água do mar nas regiões costeiras, com surtos de 

diarréias em  meses  quentes  e associados  á  ingestão   de  mariscos pouco 

cozidos ou  crus. 

O período de incubação é de um a dois dias . Os vibriões , com exceção dos 

parahaemolyicus , causam doença pela produção de enterotoxina . Os vibriões não  

coléricos causam diarréias  copiosa  , dores abdominais, náuseas. O V. vulnificus , 

cuja principal fonte são as ostra cruas , podem causar gastrenterites evasivas com 

septicemia e alta mortalidade em pacientes com imunodeficiência ou graves doenças 

de base . 

 

Protozoários 

 

Giárdia é o parasita intestinal mais comum nos humanos. A  água  contaminada  

por  fezes  de pessoas ou  animais contaminados   infectados é responsável pela 

transmissão  do protozoários . 

A Giárdia infecta o duodeno, jejuno e íleo superior, e pode invadir a mucosa 

superficial , mas a maioria dos sintomas   é devido   a má absorção. 
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Muitos pacientes são assintomáticos e o quadro clínico mais comum é 

distenção e dor abdominal , dispepsia , flatulência, diarréia com fezes pastosas, e que 

, se persistir pode levar a uma síndrome mal abortiva .Nos casos  agudos o  exame   

de três ou mas amostra de fezes tem sensibilidade . 

Não há eosinofolia. O tratamento é feito com metronidazol ( 250  mg três vezes  

ao  dia por cinco dias ) , tínidazol ( 2 g dose única) ou com secnidazol ( 2 g  dose 

única). 

Tratamento De  Suporte e Antibioticoterapia  Empírica 

 

Manejo de Fluidos e Eletrólitos 

 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as consequências mais graves da 

diarreia aguda, sendo responsáveis por quase 50% das mortes em crianças menores 

de cinco anos de idade , sobretudo nos  menores   de um ano  , em países 

subdesenvolvidos . 

Surpreendentemente, a simples reposição hidroeletrolítica por via  oral  evitaria 

a  grande maioria  dos casos fatais . De acordo  com a Organização  Mundial de Saúde 

(  OMS) ,  a reposição  hidroeletrolítica é a base do tratamento para todos os graus  

de gravidade da  diarréia. 

O uso disseminado de soluções para terapia de reidratação oral (TRO) 

começou em 1970 , como  método efetivo e de baixo custo em países 

subdesenvolvidos . A base para a comprovação científica e  clínica de sua eficácia 

deve-se ao co-transporte de glicose e sódio e ,conseqüência absorção de água por 
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osmose,  e o fato de que este   co-transportes usualmente ser afetado pela toxinas 

bacterianas  : 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as conseqüências mais graves da 

diarréia aguda, sendo responsáveis por quase 50 % das mortes em crianças menores 

de cinco anos de idade, sobretudo nos  menores de um ano, em países 

subdesenvolvidos.Por isso, a reposição hidroeletrólitica é base  do  tratamento  para  

todos os graus de  severidade da diarréia.As formas de reidratação são: 

 Terapia de reposição via oral (TRO): via de escolha na grande maioria 

dos pacientes (cerca de  90%), com altas taxas de sucesso na correção da 

desidratação, obviamente, com menor custo e  menor taxa de complicação do que o 

tratamento de reidratação endovenosa.O conceito de repouso alimentar na diarréia é 

errado e deve ser  abandonado. 

 Hidratação parenteral: algumas vezes há necessidade de hidratação 

parenteral.Esse grupo inclui pacientes com hipotensão, taquicardia, desidratação 

grave,  falência  da TRO  após oito  horas  ou com  vômitos intratáveis. 

 Uma rápida expansão com soro fisiológico deve ser iniciada (em torno  

de 10 mL/Kg de peso  em  10 a 15 minutos). 

 O requerimento de mais de 60mL/Kg sem  melhora  sugere  outras  

condições  clinicas  como  choque séptico  ou perda para terceiro espaço. 

 

Além  da hidratação, outras medidas poderão  ser importantes: 

 

 Vômitos: evitar a terapia de reidratação oral (TRO) de inicio e 
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administrar um antiemético (metoclopramida   10mg IV;   Após controle dos vômitos,  

reiniciar a TRO. 

 Dor abdominal: obviamente, todo cuidado é necessário para descartar 

um  abdome  agudo.No  Brasil, a escolha é a associação hioscina-dipirona, pelo baixo 

preço e pela grande eficácia.Não é citado  na literatura norte-americana, onde não  se 

usa dipirona. 

 Eletrólitos: sobretudo, o potássio.Não deve ser dosado de rotina em 

diarréia aguda,  apenas em  casos graves com  hipotensão, vários dias de diarréia ou 

com  sintomas sugestivos. 

 Medicamentos anti-secretores: na grande maioria dos pacientes não 

tem indicação.Quando usados,objetivam aliviar os sintomas da diarréia e diminuir a 

freqüência das evacuações.O mecanismo de ação é a diminuição da motilidade, 

pronlongado o transito intestinal e em  alguns casos com ação anti-secretora e pro 

absortiva, que são  efeitos  de  menor  importância.  Loperamida: é a mais especifica 

para receptores opióides do intestino e diferentemente de outros opiáceos,  não  

penetra  no  sistema  nervoso  central.A  dose  é  de  2  mg   de   6/6   horas.   Codeína: 

dose de 15 a 30 mg de 6/6 horas.Riscos: bacteremia e ruptura de alça 

intestinal.Existem aumento do risco de síndrome hemolítica urêmica em pacientes  

com  infecção  por  E.  coli produtora de citotoxina e de megacólon tóxico nos casos 

de enterocolite por C.difficile.Beneficio: diminui a duração da diarréia, o número de 

evacuações e melhora os sintomas, com conseqüente diminuição  da perda de fluidos 

e eletrólitos. 

 Probióticos: são definidos como microrganismo não-patogênicos que, 
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quando ingeridos, exercem uma influencia positiva na saúde do indivíduo.Os três 

probióticos mais estudados na diarréia são:Saccharomyces  boulardii,  lactobacillus 

rhamnosus  e lactobacillus  reuteri.Não  se recomenda o uso rotineiro dessas 

medicações em diarréia agudas.Dose (Saccharomyces boulardii): floratil: 200mg 

de 12/12 horas. 

 Antibiocoterapia: o uso de antibióticos, assim como a hidratação 

parenteral, é desnecessário na maioria dos pacientes, e devem ser selecionados 

aqueles  pacientes  que  realmente  terão indicações,é importante ressaltar que maus 

de 50% dos pacientes com diarréia aguda terão a resolução completa do quadro em 

menos de três dias.Não indicar em diarréia não-inflamatórias. Indicação: deve ser 

restrito a pacientes com diarréia mucossanguinolenta e sem queda  da  importante do 

estado geral.Entretanto, o limiar para indicar antibiótico é mais baixo em indivíduos 

com doenças graves, tais como pacientes imunossuprimidos,idosos,  cirróticos,  

pacientes  com SIDA e pacientes com doença de base grave. 

Contra-indicação: deve-se evitar o uso de antibiótico empírico em pacientes 

com uso recente de antibióticos (colite pseudomembranosa) e em pacientes com 

diarréia sanguinolenta com leucócitos ausentes ou em pequena quantidade, já  que  

sugere  E.coli  êntero-hemorrágica.Nestas  duas situações o uso de antibióticos pode 

agravar  o quadro clinico. 

Opções terapêuticas: 

Quinolonas: tratamento empírico de eleição , durante três a cinco dias.Não há 

evidência para prolongar o tratamento por mais do que cinco dias.Exemplo: 

ciprofloxacina (250 a 500  mg  de  12/12 horas) ou  norfloxacino. 
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Cefalosporinas de segunda ou terceira geração: são  especialmente úteis 

em  grávidas e alérgicos    a quinolonas.Exemplo: cefaclor (500 mg de 8/8 horas), 

cefuroxima (250 a  500  mg  de  12/12  horas). 

 

 

14.1.29. Fluxograma de atendimento de pneumonia adquirida na comunidade 

em adultos 

 

Diagnóstico: 

 

Sintomas de tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta 
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de ar e  dor  torácica, mais achados focais no exame físico do tórax e manifestações 

sistêmicas (confusão mental,  cefaléia, mialgias e temperatura axilar maior que 37,8), 

os quais corroborados pela presença de uma opacidade pulmonar nova no  RxToráx. 

Considerar que nos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória  Aguda  

Grave  os profissionais devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde vigente com  

início  do  Oseltamivir  preferencialmente nas primeiras 48 horas. 

 

 

Tratamento ambulatorial: já iniciar antibioticoterapia via oral no momento do 

diagnóstico (oferecer a primeira dose na unidade em até  6  horas do diagnóstico), 
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solicitar rx  torax  (prioridade),  encaminhar  para ubs  para seguimento e avaliação de  

rx (retorno o mais  breve  na ubs). 

Na alta realizar orientação quanto retorno imediato se apresentar os seguintes 

sintomas:confusão mental, hipotensão, piora falta de ar, febre persistente por mais de 

48hs, batedeira (palpitação), escarro ou tosse com sangue; 

Tratamento hospitalar:iniciar antibioticoterapia endovenosa na ubs ou Pronto 

Socorro  ou are antes do encaminhamento e até 6h do atendimento, se instabilidade 

hemodinâmica, hipoxemia ou desconforto respiratório solicitar unidade de suporte 

avançado (usa).na guia de encaminhamento anotar antibiotico  administrado,  dose, 

data e hora. 

Após alta hospitalar:dar alta para ubs ou are com guia de contra- referência 

e  com  prescrição de  antibiótico via oral  da remume (anexo). 

Tratamento : ambulatorial: 

Paciente  previamente hígidos: 

1- Primeira  escolha: amoxicilina 500  mg vo  de 8/8h por 7 dias 

2- Alternativa: azitromicina 500mg vo  1x dia por 7  dias 

Pacientes com doenças associadas ( dm, icc, neoplasia, hepatopatia, 

doenças neurológicas, insuficiencia renal crõnica, dpoc, asma, alcoolismo, uso 

de drogas ilícitas, obesidade ou desnutrição grave) ou uso de antibióticos nos 

últimos 3 meses: 

 

1- Primeira escolha: amoxicilina + clavulanato 500/125mg vo 8/8h por 7 dias 

2- Alternativa: levofloxacino 500mg vo 1x ao dia por 7 dias 
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Ao  encaminhar  para internação: 

1ª escolha  -   ceftriaxona 1gr ev +  azitromicina 500mg vo 

 

14.1.30. Abordagem inicial do paciente grave nas unidades  de  pronto  

atendimento 

 

Todos os pacientes que procuram atenção médica devem ser atendidos. No 

entanto, a função da unidade de emergência é priorizar o  atendimento  de urgências 

e emergências. 

Assim, define-se “emergência” a constatação médica de condições de agravo 

á saúde que implique em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, 

portanto, tratamento médico imediato. Define-se “urgência” a ocorrência imprevista de 

agravo á saúde com ou sem potencial  á  vida,  cujo portador necessita de assistência 

médica  imediata. 

Nas Unidades de Pronto Atendimento da rede municipal, pacientes graves  

coexistem  com indivíduos com problemas de menor complexidade. Saber diferenciar 

rapidamente tais situações torna-se ainda  mais importante. 

A ideia deste protocolo é tentar caracterizar situações de potencial emergência 

ou urgência, para  que possam ser rapidamente priorizadas e assim receber o 

atendimento adequado no menor tempo possível, buscando melhorar a qualidade do 

pronto  atendimento  á população. 

 

A) Identificação  de Situações  de Maior Gravidade. 



 

 

Pá
gi

na
52

6 

 

Indivíduos que apresentam os seguintes sintomas e/ou sinais encontram-se 

potencial situação de emergência  e devem ser avaliados de forma  prioritária: 

 

 Precordialgia  ou dor torácica; 

 Febre com  alterações hemodinâmicos ou Cefaleia; 

 Suspeita de obstrução de via  aérea; 

 Alterações neurológicas agudas: déficit,  motor, afasia,  convulsão, 

delírio; 

 Intoxicação  exógena aguda; 

 Politraumatizado. 

 Hematêmese, enterorragia ou  hemoptise; 

 Dor intensa; 

 Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de 

coma de Glasgow >2 pontos); 

 Alterações marcantes de sinais  vitais: 

 Frequência respiratória (FR) > 36 ipm ou > 8 ipm ou uso de musculatura 

acessória; 

 Saturação  arterial de oxigênio  (Sat O²) < 90 %; 

 Frequência cardíaca (FC) > 120 bpm ou < 40 bpm; 

 Pressão arterial sistólica (PAS) < 90  mmHg; 

 Enchimento  capilar (EC) > 3 segundos. 
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B) Manejo  Inicial de Pacientes Potencialmente Graves 

 

 Todos pacientes potencialmente em situação de emergência ou urgência 

deve ser avaliado imediatamente dentro da sala de emergência. Uma vez 

descartadas tais situações, o atendimento deve ser complementado fora da sala de 

urgência, a fim de permitir o uso do referido recinto para  futuros atendimentos. 

 O atendimento inicial de uma situação de risco em potencial deve ser 

inciado sempre pelas recomendações Suporte Avançado de Vida  (ACLS):  Avaliar 

uma possível PCR. 

 

 Responsividade, ajuda, via  aérea, respiração, pulso  e monitorização. 

 A etapa de Solicitação de Ajuda com desfibrilador é fundamental em 

qualquer atendimento de emergência no pronto – socorro, refere-se a levar o paciente 

á sala de emergência e solicitar o carrinho de parada. Para esta fase do atendimento, 

é igualmente fundamental o acesso  á materiais necessários e o auxilio de 

profissionais  treinados. 

 Em casos de parada cardio – respiratória (PCR), proceda conforme os 

algoritmos padronizados. 

 Nos pacientes que não estão em PCR, a primeira medida é realizar o MOV  

(monitor,oxigênio  e veia) seguido das orientações abaixo: 
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 Obtenha os sinais vitais (PA,FC,FR,Sat. de Oxigênio, temperatura) e glicemia 

capilar (dextro). 

 Esclareça a queixa e duração de forma objetiva.São dados fundamentais 

para a condução adequada  de qualquer  caso em pronto-socorro; 

 Perguntem de forma breve e direta por fatores  associados,  antecedentes,  

medicações  em uso  e resultados de exames  complementares realizados 

anteriormente; 

 Realize o exame clinico dirigido para a queixa apresentada. Aprofunde o 

exame  conforme as alterações  encontradas: 

 Aspecto geral: avaliação  de mucosas e estado  geral do paciente; 

 Neurológico: escala  de coma de Glasgow, presença  de déficits motores, 

avaliação  de pupilas e de sinais  de meningismo; 

 Cardiovascular: ausculta cardíaca (ritmo, sopros, B3), presença de 

estase jugular,perfusão  periférica  e pulsos periféricos (presença  e simetria); 

 Pulmonar: inspeção de uso de musculatura acessória e ausculta 

pulmonar (crepitações,  sibilos,derrames, roncos) 

 Abdominal: ruídos, sinais  de peritonismo, dor e  visceromegalias; 

 Membros: edemas, sinais de empastamento de panturrilhas;  

 

C) Principais Síndromes em Situação de Emergência.  

NSUFICIÊNCIA  RESPIRATÓRIA AGUDA 

São basicamente de 2 tipos: 
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 Hipoxêmica (PaO2 < 60 mmHg): a principal fisiopatogenia está relacionada a 

um distúrbio entre a relação ventilação/perfusão (V/Q).O mais freqüente é o distúrbio 

do tipo SHUNT, quando o alvéolo está preenchido por transudato (edema pulmonar), 

exsudato (pneumonia) ou sangue  (infarto pulmonar,  hemorragia). 

 Hipercapnica (PaCO2 > 50 mmHg): o distúrbio pirncipal envolvido é a 

hipoventilação alveolar.Pode ocorrer pela diminuição da (FR < 12), do volume corrente 

“respiração curta”.Dependendo do grau, pode levar á hipoxemia associada, mas, 

nessa situação, o gradiente alvéolo-arterial permanecerá normal. Nestes casos, 

salienta-se a fadiga respiratória, que cursa com exaustão da retenção de CO2. A 

hipoxemia  será  um  evento tardio e mesmo antes do seu aparecimento, o paciente 

já se encontra em insuficiência respiratória. Clinicamente, são  pacientes  que  se  

apresentam  taquipnéicos (um mecanismo para tentar compensar a  diminuição  do  

volume corrente), com uso da musculatura acessória  (tiragem sub-diafragmática, 

intercostal, de fúrcula, batimento de asa de nariz, respiração paradoxal abdominal), 

muitas vezes sonolentos (pela retenção de CO2 ou por encefalopatias tóxico-

metabólicas diversas associadas). Necessitam de intervenção imediata, pois podem 

evoluir para parada respiratória. 
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14.1.31. Dengue  
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Classificação  de gravidade (OMS) 

 

GRAU I: Estágio A – Paciente com suspeita de dengue, e sem manifestação hemorrágica 

espontânea 

 

Fator de risco Conduta 

A1 - Sem fator de risco 

 

Prova do  laço negativa 

 TRO 50ml/kg/dia (1/3  SRO  e 2/3 líquidos) 

 Banho  morno até redução da febre e não agasalhar 

 Medicamento:  Paracetamol ou Dipirona 

 Criança até 12 anos: 1 gota/kg até de 6/6  horas. 

 Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de  500mg a  

750mg) até de 6/6 horas. 

 Retorno 24 horas ou no 1º dia sem febre, com 

orientação sobre  sinais de alerta 

 Repetir exame físico  complementar à história clínica

 Todos os pacientes (adultos e crianças) devem 

retornar imediatamente para nova avaliação em caso de 

aparecimento de sinais de alerta 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas 

para eliminação dos criadouros de vetor 

 Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início

da febre 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de

Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação  ao cliente com 

suspeita de Dengue 
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Fator de risco Conduta 

2 - Com fator de risco: 

prova do laço positiva ou, criança 

com menos de 1 ano, gestante, 

idoso, hipertensão arterial, anemia 

falciforme, asma brônquica, 

diabetes mellitus,  DPOC, 

alergias, cardiopatias, passado de 

doença  péptica, etc. 

 Colher hemograma com  contagem  de  plaquetas 

imediatamente, e com o resultado encaminhar ao médico para 

avaliação. 

 TRO 60ml/kg/dia (1/3  SRO  e 2/3 líquidos) 

 Banho  morno até redução da febre e não agasalhar 

 Medicamento:  Paracetamol ou Dipirona 

 Criança: 1  gota/kg até de 6/6 horas. 

 Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de  500mg a  

750mg) até de 6/6 horas. 

 Colher sorologia para dengue no  6º dia do início da 

febre 

 Retorno em 24  horas para avaliação 

 Avaliar resultado do hemograma. Se hematócrito e 

plaquetas normais, orientar retorno em 24 horas. Se hemograma 

alterado, encaminhar  para consulta médica 

 Todos os pacientes (adultos e crianças) devem 

retornar imediatamente para nova avaliação, em caso  de  

aparecimento de sinais de alerta 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas 

para eliminação dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de

Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação  ao cliente com 

suspeita de Dengue 
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GRAU II: Estágio  B –  Pacientes com dengue e com manifestação hemorrágica  

espontânea 

 

Fator de risco Conduta 

B1 – Leve (petéquias, 

equimose, epistaxe, gengivorragia, 

hemorragia conjutival) 

 Encaminhar o  paciente ao  médico para avaliação e 

conduta 

 Prestar Assistência  de enfermagem: 

 Banho morno até redução da febre e não  agasalhar 

 Colher sorologia para dengue após o 6º dia de febre 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  

eliminação  dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de

Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com  suspeita  

de  Dengue 

 

Fator de risco Conduta 

B2 – Visceral (metrorragia, 

melena, hematêmese, hematúria, 

hemoptise) 

 Encaminhar o  paciente ao  médico para avaliação e 

conduta 

 Prestar Assistência  de enfermagem: 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação de

Dengue 

 Avisar a Vigilância Epidemiológica  por telefone 

 Colher sorologia para dengue após o 6º dia do início da

febre 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  para  
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eliminação  dos criadouros de vetor 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com  suspeita  

de  Dengue 

 

GRAU III: Estágio C – Dados de identificação  do  A ou B, acrescido  de pelo  

menos um dos sinais  de alerta: dor abdominal intensa e  contínua,  vômitos  

persistentes,  hepatomegalia  dolorosa, derrames cavitários (pleura, pericárdio ou 

ascite), sangramento importante, hipotensão arterial, hipotensão postural (variação da 

P.A.  sentado/deitado  ou sentado/  em pé ≥  20mmHg),  diminuição da pressão 

diferencial (P.A. sist./P.A. diast.), pulso filiforme, cianose, agitação e/ou letargia, queda 

brusca  da  temperatura, taquicardia e lipotímia, aumento repentino do  hematócrito. 

 

 

Fator de risco Conduta 
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C1 – Dor abdominal, 

hepatomegalia, queda brusca de 

temperatura, aumento do 

hematócrito e  plaquetas  menor 

que 50.000/mm³ 

 Comunicar imediatamente ao médico e na 

ausência deste, chamar o SAMU 

 Prestar Assistência  de enfermagem: 

 Providenciar  acesso venoso 

 Não colher hematócrito no membro superior com 

acesso venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da 

data de início dos sintomas 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  

para  eliminação  dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha  de Investigação 

de Dengue 

 Comunicar imediatamente a Vigilância 

Epidemiológica por telefone 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com  

suspeita  de  Dengue 

 

Fator de risco Conduta 
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C2 – Vômitos persistentes, 

com sangramento importante, 

mais confusão mental, hipotensão 

arterial 

 Comunicar imediatamente ao médico e na 

ausência deste, chamar o SAMU 

 Prestar Assistência  de enfermagem: 

 Providenciar  acesso venoso 

 Não colher hematócrito no membro superior com 

acesso venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da 

data de início dos sintomas 

 Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até 

a chegada do SAMU 

 Orientar o paciente e familiares sobre as medidas  

para  eliminação  dos criadouros de vetor 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação 

de Dengue 

 Comunicar imediatamente a Vigilância 

Epidemiológica por telefone 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com  

suspeita  de  Dengue 

 

GRAU IV: CHOQUE 

 



 

 

Pá
gi

na
53

9 

Estágio  D – Choque 

P.A. sistólica: Criança < 

80mmHg Adulto  < 90mmHg 

Hipertenso sem 

tratamento com  PA 60mmHg 

abaixo da média usual 

Pulso rápido e débil Pele 

fria, pálida 

 Comunicar o médico imediatamente e 

chamar o SAMU 

 Prestar Assistência  de enfermagem: 

 Providenciar  acesso venoso 

 Não colher hematócrito no membro superior com 

acesso venoso (soro) 

 Colher sorologia para dengue independente da 

data de início dos sintomas 

 Controlar os sinais vitais de 15 em 15 minutos até 

a chegada do SAMU 

 Observar turgência jugular e  diurese 

 Orientar os familiares sobre as medidas para 

eliminação dos criadouros de vetor 

 Comunicar imediatamente a Vigilância 

Epidemiológica por telefone 

 Preencher ficha SINAN e Ficha de Investigação 

de Dengue 

 Utilizar o cartão de orientação ao cliente com  

suspeita  de  Dengue 

 

14.1.32. Gripe H1N1 

 

Apresentação 
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Em março de 2013, com base no perfil epidemiológico da influenza no Brasil, o 

Ministério da Saúde realizou, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia 

(SBI), a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a 

Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) e a Federação 

Brasileira de Ginecologia e  Obstetrícia  (FEBRASGO),  uma  revisãodo  Protocolo  de 

Tratamento de Influenza, com destaque para a importância do tratamento oportuno 

dos casos de Síndrome Gripal (SG) que têm indicação e de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG). Para tanto,  foram revisadas  e redefinidas  algumas condutas 

a serem  instituídas frente aos casos de influenza e atualizou-se  de forma ampla as  

indicações de quimioprofilaxia. 

Este protocolo tem o objetivo de orientar a conduta terapêutica aos casos de 

SG e  SRAG  no  país, bem como as medidas de controle a serem estabelecidas às 

pessoas e aos comunicantes de risco, tanto em ambientes domiciliares como em 

instituições fechadas, além das medidas de controle de  infecção  hospitalar. 

 

1. Influenza -  Características gerais 

 

 Aspectos epidemiológicos 

A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses  do  

outono  e do  inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no  sul e sudeste 

do  país. 
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 Aspectos clínicos 

O período de incubação da doença dura de um a quatro dias. A 

transmissibilidade em adultos ocorre principalmente 24 horas antes do início dos 

sintomas e dura até três dias após o final da febre. Nas crianças pode durar  em média 

10 dias e por mais tempo  nos pacientes  imunossuprimidos. 

 

 

 Sinais e sintomas 

Infecção aguda das vias aéreas que apresenta quadro febril (temperatura ≥ 

37,8°C),  com  a  curva térmica usualmente declinando após dois a três dias e 

normalizando em torno  do  sexto  dia  de evolução. A febre geralmente é mais 

acentuada em crianças do que em adultos. 

Outros sinais e sintomas comuns são  habitualmente de aparecimento  súbito,  

como: 

 

 Calafrios; 

 

 Mal-estar; 

 

 Cefaleia; 

 

 Mialgia 
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 Dor de garganta; 

 

 Artralgia 

 

 Prostração; 

 Rinorreia; 

 

 Tosse seca. 

 

 Podem ainda  estar presentes: 

 

 Diarreia; 

 

 Vômito; 

 

 Fadiga; 

 

 Rouquidão; 

 

 Hiperemia conjuntival. 

 

As queixas respiratórias,  com exceção da tosse, tornam-se mais evidentes 

com a progressão da doença   e mantêm-se, em geral, por três a quatro dias após o 
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desaparecimento da febre. A rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns 

em crianças. A tosse, a fadiga e o mal-estar frequentemente persistem pelo período 

de uma a duas semanas e raramente podem perdurar por mais de seis semanas. 

 Complicações 

A evolução da gripe (influenza) é a resolução  espontânea em sete dias,  

embora a tosse, o  mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. 

Alguns casos podem evoluir com complicações. 

 

São  sinais de agravamento 

 

 Aparecimento  de dispneia ou  taquipneia ou hipoxemia –  Spo2 < 95% 

 

 Persistência ou aumento da febre por mais de três dias ( pode indicar 

pneumonite primária pelo vírus influenza ou  secundária a uma infecção bacteriana); 

 

 Exacerbação de doença pré-existente (Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica – DPOC, cardiopatia ou outras doenças com  repercussão sistêmica); 

 

 Disfunções orgânicas graves  (exemplo: insuficiência  renal aguda); 

 

 Miosite comprovada por creatinoquinase – CPK (≥ 2 a 3 vezes); 

 



 

 

Pá
gi

na
54

4 

 Alteração  do sensório; 

 

 Exacerbação  dos  sintomas gastrointestinais em crianças; 

 

 Desidratação. 

 

ALERTA: Deve ser dada atenção especial a essas alterações quando 

ocorrerem em pacientes que apresentem fatores de risco  para a complicação  por 

influenza. 

 

 São  consideradas condições e fatores de  risco para complicações 

 

- Grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas 

após o parto (incluindo as que tiveram  aborto ou perda fetal); 

 Adultos  ≥ 60 anos; 

 

 Crianças < 2 anos; 

 

 Indivíduos  que apresentem: 

 

 Pneumopatias  (incluindo asma); 
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 Cardiovasculopatias (excluindo  hipertensão  arterial sistêmica); 

 

 Nefropatias; 

 

 Hepatopatias; 

 

 Doenças  hematológicas (incluindo  anemia falciforme); 

 Distúrbios metabólicos (incluindo  diabetes mellitus); 

 Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 

comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção 

cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, Síndrome de Down, 

Acidente Vascular Cerebral - AVC ou doenças neuromusculares); 

 Imunossupressão  associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou  

outros; 

 Obesidade (Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 40 em adultos); 

Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de

 ácido  acetilsalicílico (risco de Síndrome  de Reye); 

 População  indígena aldeada. 

 

2. Definições  de caso 

 

 Síndrome Gripal 
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Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, 

acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: 

cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se também como 

caso de síndrome gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas 

respiratórios (tosse, coriza e  obstrução  nasal),  na  ausência  de outro diagnóstico 

específico. 

 

Síndrome Respiratória  Aguda Grave (SRAG) 

 

Indivíduo  de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição  acima) 

e que apresente dispneia  ou os seguintes sinais de  gravidade: 

 Saturação de Spo2 < 95% emar  ambiente; 

 

 Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória  

avaliada  de  acordo  com  idade; 

 Piora nas  condições clinicas de doença de base; 

 

 Hipotensão em relação  à pressão  arterial habitual do paciente. 

Em crianças: além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação  e inapetência. 
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O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações 

laboratoriais e  radiológicas  listadas abaixo: 

 

 Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia  ou  neutrofilia; 

 

 Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou 

presença de área de condensação. 

 

3. Manejo clínico 

 

 Síndrome  Gripal em pacientes com condições e  fatores de  risco 

para complicações 

 

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está indicado o uso  de  

fosfato  de  oseltamivir (Tamiflu®) de forma empírica (NÃO SE DEVE AGUARDAR 

CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL) para todos os casos de SG que tenham fator de  

risco  para  complicações, independente da situação  vacinal. 

Esta indicação fundamenta-se no benefício que a  terapêutica  precoce  

proporciona,  tanto  na redução da duração dos sintomas quanto na ocorrência de 

complicações da infecção pelos vírus da influenza, para pessoas portadoras das 

condições elencadas em “Condições e fatores de risco para complicações”. 
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Observação:Em pacientes com fatores de risco para complicações e com 

SRAG, o antiviral ainda  apresenta  benefícios mesmo se iniciado  após 48 horas do 

início dos sintomas. 

Este benefício já foi amplamente comprovado por estudos  clínicos,  observado  

no  manejo  clínico de pacientes durante a pandemia de 2009 e reforçado no protocolo 

da  Organização  Pan-Americana  de Saúde (OPAS) e em consultas referendadas 

pela Sociedade Brasileira de Infectologia  (SBI),  pela  Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (SBPT), pela Associação de Medicina Intensiva  Brasileira 

(AMIB), pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), pela Sociedade Brasileira de 

Medicina     da Família e Comunidade (SBMFC) e pela Federação Brasileira de 

Ginecologia e  Obstetrícia (FEBRASGO). 

 

 Síndrome Gripal sem condições e fatores de risco para 

complicações 

 

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, a prescrição do fosfato 

de oseltamivir (Tamiflu®) também pode ser considerada, excepcionalmente, 

baseada em julgamento clínico, se o tratamento puder ser iniciado  nas primeiras 48  

horas do  início da doença. 

Todos os pacientes de síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao 

serviço de saúde em caso de piora do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados 

quanto aos critérios de SRAG ou outros sinais de agravamento. 

Todos os pacientes que apresentarem sinais de agravamento devem também 



 

 

Pá
gi

na
54

9 

receber de imediato o tratamento  com o antiviral. 

 

 Síndrome Respiratória Aguda Grave  (SRAG) 

 

Realizar avaliação clínica minuciosa e, de acordo com a indicação, iniciar 

terapêutica imediata de suporte, incluindo  hidratação venosa e oxigenioterapia sob 

monitoramento  clínico; 

 Indicar  internação hospitalar; 

 Iniciar o tratamento com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) após a 

suspeita clínica, independentemente da coleta de material para exame laboratorial; 

 Na possibilidade de coleta de amostras para exame laboratorial, o 

procedimento deve ser realizado preferencialmente antes do início do tratamento e 

em pacientes com até 7 dias de início  dos sintomas. 

 Para  orientações  sobre  coleta  de amostras  acesse  o  Guia  de  

Vigilância  Epidemiológica  no link: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vigilancia_epidemio_2010_

web.pdf 

 

Observação: O antiviral traz benefícios mesmo se iniciado 48 horas após o  

início  dos  sintomas  (há estudos que indicam haver algum efeito benéfico na 

introdução terapêutica até 10 dias após início dos sintomas). 

 

 Indicações para  internação em Unidade de Terapia  Intensiva (UTI) 
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- Instabilidade hemodinâmica persistente após  reposição  volêmica; 

 

- Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo  hipoxemia com 

necessidade de suplementação  de oxigênio para manter  saturação arterial de 

oxigênio acima de 90%; 

- Evolução para outras disfunções orgânicas (Ex.: insuficiência renal 

aguda, insuficiência hepática, disfunção neurológica). 

 

 Gestantes  e puérperas 

Assim como vários grupos populacionais, as gestantes  foram  identificadas  

como  de  risco  para desenvolver complicações por influenza, tendo em vista  a  maior  

mortalidade  por  influenza  registrada neste segmento populacional, especialmente 

durante a pandemia de 2009. 

 

Tendo em vista a experiência adquirida no tratamento de gestantes frente à 

infecção por influenza A(H1N1)pdm 09,  recomenda-se que: 

 

 As gestantes devem ser  tratadas preferencialmente  com o fosfato de 

oseltamivir  (Tamiflu®). 

 

 Não deve se protelar a realização de exame radiológico em qualquer período 

gestacional, quando houver necessidade de averiguar  hipótese diagnóstica de 
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pneumonia. 

O oseltamivir não é contraindicado  na  gestação  (categoria  C); não há relatos 

de malformações   e há melhor risco/benefício (Tanaka,T.- Safety of neuraminidade 

inhibitors against novel influenza A(H1N1)  in pregnant and breastfeeding women.  

CMAJ, 2009 Jul. 7;181:55-8.Epub  2009). 

 

4. Tratamento  - Uso de antivirais na  infecção por influenza 

 

Os antivirais fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir são medicamentos 

inibidores de neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus influenza, 

bem  reconhecidas  pela  enzima viral, agindo tanto no vírus influenza A quanto no B. 

São pouco reconhecidas por enzimas humanas, o  que diminui as chances de efeitos  

colaterais. 

Entre os benefícios relatados do uso do oseltamivir, dados clínicos e 

observacionais demonstram que o tratamento com o antiviral de maneira precoce 

pode  reduzir  a duração  dos sintomas,  principalmente  em pacientes 

imunossuprimidos. Alguns estudos sugerem que o benefício neste grupo seja ainda  

superior. 
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15. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 
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Com pouco mais de 10 anos de existência o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU 192 se anuncia como mais uma potente instituição do SUS, 

capaz de ligar todos os pontos de atenção da Rede de Urgência. Suas Centrais 

de Regulação, distribuídas no território nacional, disponibilizam acolhimento e 

resposta às solicitações de atendimento de mais de 75% da população. 

Só em 2014, a previsão é que 13,6 milhões de solicitações de atendimento 

cheguem às Centrais de Regulação das Urgências e a resposta às necessidades 

desses cidadãos será realizada por mais de 55   mil profissionais de saúde que 

atuam no SAMU 192. Para isso, esses profissionais contam com unidades de 

suporte básico, unidades de suporte avançado, motolâncias, ambulâncias e 

unidades aero médicas habilitadas e disponíveis. 

Esses profissionais exercitam diariamente uma luta em favor da saúde dos 

cidadãos e enfrenta toda a sorte de urgências, o parto à parada cardiorrespiratória, da 

crise convulsiva ao poli traumatizado, da intoxicação à queimadura, da dor no peito à 

hipoglicemia e muito mais.  É um verdadeiro desafio diário na busca por uma oferta 

de ações de saúde de qualidade. 

Diante dessa variabilidade e imprevisibilidade, para uma resposta pronta, eficaz 

e no momento oportuno, esses profissionais precisam muito mais do que 

ambulâncias, materiais e equipamentos. A boa estruturação, uma gestão eficiente, 

educação permanente e ferramentas modernas de condução das ações e de apoio à 

tomada de decisão, podem auxiliar muito. 

O SAMU é componente da rede de atenção às urgências e emergências que 
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objetiva ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte 

adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos à saúde de natureza 

clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, traumática e psiquiátricas mediante o envio de 

veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e acionado 

por uma Central de Regulação das Urgências, reduzindo a morbimortalidade. O Samu 

é normatizado pela Portaria MS/GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. 

O Samu mostra-se fundamental no atendimento rápido e no transporte de 

vítimas de intoxicação exógena, de queimaduras graves, de maus-tratos, tentativas 

de suicídio, acidentes/traumas, casos de afoga- mento, de choque elétrico, acidentes 

com produtos perigosos e em casos de crises hipertensivas, problemas 

cardiorrespiratórios, trabalhos de parto no qual haja risco de morte para a mãe e/ou o 

feto, bem como na transferência inter-hospitalar de doentes com risco de morte. 

As unidades móveis para o atendimento de urgência podem ser: 

I – Unidade de suporte básico de vida terrestre (USB) – viatura tripulada 

por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um 

técnico ou auxiliar de enfermagem; 

II – Unidade de suporte avançado de vida terrestre (USA) – viatura 

tripulada por no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um condutor de veículo de 

urgência, um enfermeiro e um médico; 

III – Equipe de aeromédico – aeronave com equipe composta por no mínimo 

um médico e um enfermeiro; 

IV – Equipe de embarcação – equipe composta por no mínimo 2 (dois) ou 

3 (três) profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando 
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com o condutor da embarcação e um auxiliar/ técnico de enfermagem, em casos de 

suporte básico de vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado 

de vida; 

V – Motolância – motocicleta conduzida por um profissional de nível técnico 

ou superior em enfermagem com treinamento para condução de motolância; e 

VI – Veículo de intervenção rápida (VIR) – veículo tripulado por no mínimo um 

condutor de veículo de urgência, um médico e um enfermeiro. 

O Ministério da Saúde tem efetivado ações que buscam o desenvolvimento 

institucional do SUS com intervenções tecnológicas, gerenciais e de capacitação por 

meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) 

com a ajuda de importantes parceiros.  Para o SAMU e a Rede de Urgência, dentre 

as várias ações de impacto que estão sendo desenvolvidas destacam-se a 

Capacitação Nacional dos Profissionais do SUS que já alcançou mais de 15 mil 

profissionais do SAMU e a elaboração dos “Protocolos de Intervenção para o SAMU 

192”. 

Essas ações se complementam e preparam o caminho necessário para a 

disponibilização da melhor e consequentemente do alcance de melhores resultados 

de saúde. 

A elaboração de protocolos clínicos é internacionalmente reconhecida como 

uma ação efetiva para a melhoria de processos assistenciais e de gestão em saúde.  

Diante da forte presença do SAMU em todo o país, tais protocolos se concretizam 

como uma importante ação para o aprimoramento da qualidade da assistência 

prestada e com potencial impacto sobre toda a Rede de Atenção às Urgências e seus 
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resultados. 

Nesse momento importante da evolução do SUS, apresento o 1º grupo de 

Protocolos Nacionais de Intervenção para o SAMU 192 para as modalidades de 

Suporte Avançado e Suporte Básico lançado pelo Ministério da Saúde em parceria 

com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz por meio do PROADI. São temas relevantes 

que foram selecionados por seu impacto na morbimortalidade, sua frequência 

como motivo de solicitação ou sua importância para a estruturação dos serviços 

ou da Rede. O 2º. Grupo de protocolos já está em desenvolvimento e seu 

lançamento, para complementação do material ora lançado, está previsto para o 

início de 2015. 

Os Protocolos Nacionais de Intervenção para o SAMU 192 foram 

construídos a partir da análise de experiências nacionais e internacionais de 

desenvolvimento de protocolos, da análise da legislação brasileira que rege o 

exercício profissional das diferentes categorias envolvidas no cuidado e sua base 

fundamental foi composta pela literatura científica mais recente sobre cada tema. 

A 1ª edição dos Protocolos Nacionais de Intervenção para o SAMU 192 se 

concretiza como mais um esforço na busca pelo melhor cuidado aos pacientes em 

situação de urgência. 

A configuração estrutural do material impresso permite consulta rápida fácil 

atualização e incorporação de novos protocolos, o que permitirá rápido 

desenvolvimento de novos temas complementares. Esforços estão sendo feitos para 

a incorporação destes protocolos no software de Regulação, além da elaboração de 

um aplicativo para consulta rápida via celular para que os profissionais contem com 
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mecanismos modernos de apoio à tomada de decisão diante de situações complexas 

do dia-a-dia. 

Com a ajuda das ações de Educação Permanente, tais protocolos 

auxiliarão não apenas na determinação de um padrão de assistência, mas de 

fluxos assistenciais desde a regulação até a intervenção, com forte impacto na 

gestão dos serviços por favorecerem a geração de indicadores, a incorporação de 

tecnologias e a avaliação dos resultados. 

Os Protocolos Nacionais de Intervenção para o SAMU chegarão a cada 

serviço do país, apresentando uma descrição da melhor prática profissional no 

âmbito pré-hospitalar sem desrespeitar a autonomia do profissional e dos 

serviços. Os serviços que disponibilizam outras tecnologias e já desenvolveram 

protocolos adicionais poderão contribuir com sua experiência para a atualização 

da presente edição e para o crescimento e desenvolvimento dos demais serviços 

e do atendimento pré-hospitalar do país. 

 

15.1. Protocolos SAMU - Suporte Avançado De Vida (SAV) 

 

15.1.1. Avaliação primária do paciente (agravo clínico) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Em toda abordagem de pacientes com agravo clínico. 



 

 

Pá
gi

na
55

8 

 

Conduta: 

 Avaliar a expansividade (chamar o paciente) e expansão torácica: 

 senão responsivo e sem movimentos respiratórios, checar pulso central: 

• Se pulso ausente, iniciar (Protocolo AC5) (PCR); 

• Se pulso presente, abrir VA e iniciar suporte ventilatório (Protocolo AC4). 

 senão responsivo com movimentos respiratórios: garantir a 

permeabilidade de via aérea e considerar suporte ventilatório; e 

 Se responsivo, prosseguir avaliação. 

 

 Avaliar permeabilidade de via aérea (VA) e corrigir situações de risco 

com: hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, cânula orofaríngea, 

aspiração, retirada de próteses e via aérea definitiva, se necessário. 

 

 Avaliar ventilação: 

 Padrão ventilatório; 

    Simetria torácica; 

     Frequência respiratória; 

 Presença e simetria de murmúrio vesicular (MV); 

 Considerar a administração de O2; e 

 Considerar suporte ventilatório (máscara com reservatório, bolsa valva-

máscara, dispositivos supra glóticos ou IOT). 
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 Avaliar estado circulatório: 

 Presença de hemorragias externas de natureza não traumática; 

 Pulsos periféricos ou centrais: frequência, ritmo, amplitude, simetria; 

 Tempo de enchimento capilar; 

 Pele: coloração e temperatura; 

 Na presença de sangramento ativo, considerar compressão direta, se 

possível; e 

 Na presença de instabilidade hemodinâmica, avaliar necessidade de 

reposição volêmica e/ou 

 Uso de drogas vasoativas. 

 

 Avaliar estado neurológico: 

 Escala de Coma de Glasgow; 

 Avaliação pupilar: foto-reatividade e s imetr ia. 

 

Observação: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• O objetivo da avaliação primária é identificar e corrigir situações de risco 

imediato de morte. Considera-se crítico todo paciente que apresentar alterações 

significativas em qualquer etapa da avaliação. 

• Se o paciente for considerado crítico, o tempo de permanência na cena 

deve ser o mínimo possível. 

• Para realizar permeabilidade de VA: considerar o uso de manobras 
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manuais e o uso de dispositivos de abertura de via aérea. 

Repetir avaliação primária durante o transporte. 

 

15.1.2. Avaliação secundária do paciente (agravo clínico) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Em toda abordagem de pacientes com agravo clínico, após a realização da 

Avaliação Primária e das intervenções específicas. 

 

Conduta: 

 

 Realizar entrevista SAMPLA (com o paciente, familiares ou terceiros): 

 Nome e idade; 

 Queixa principal; 

 S: verificação dos sinais vitais: 

• Respiração (frequência, ritmo e amplitude); 

• Pulso (frequência, ritmo e amplitude); 

• Pressão arterial; e. 

• Pele (temperatura, cor, turgor e umidade). 

 A: história de alergias; 

 M: medicamentos em uso e/ou tratamentos em curso; 
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 P: passado médico – problemas de saúde ou doença prévia; 

 L: horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; e 

 A: ambiente do evento. 

 

 Realizar avaliação complementar: 

 Monitorar a oximetria de pulso, se disponível; e 

 Avaliar glicemia capilar, se disponível. 

 

 Realizar o exame da cabeça aos pés: Cabeça e face: 

 Inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, 

pupilas (verificar diâmetro, reação à luz e simetria pupilar), nariz, boca; e 

 Observar alterações na coloração e temperatura da pele. 

 

Pescoço: 

 Avaliar região anterior e posterior; e 

 Avaliar, em especial, se há distensão das veias jugulares e/ou desvio 

de traqueia. 

 

Tórax: 

 Observar, em especial, se há uso de musculatura acessória, tiragem 

intercostal e de fúrcula, movimentos assimétricos, presença de ruídos adventícios e 

alteração da ausculta de murmúrios vesiculares. 
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Abdome: 

 Observar dor ao rechaço e/ou abdome distendido, abdome em tábua, 

presença de visceromegalias. 

Pelve: 

 Observar formato da região, realizar palpação das cristas ilíacas na 

busca de dor e potencial instabilidade (pacientes com agravo clínico súbito podem 

sofrer quedas associadamente), realizando os dois testes de pressão bilateral (látero-

medial e ântero-posterior); e 

 Sangramentos, principalmente através de orifícios naturais. 

Membros superiores: 

 Observar, em especial, a palpação de pulsos distais e perfusão dos 

membros; e 

 Avaliar a força motora, solicitando que o paciente aperte a mão do 

profissional e/ou eleve um braço de cada vez, se descartada qualquer potencial 

lesão. 

 

Membros inferiores: 

 Observar, em especial, a palpação de pulsos distais e perfusão dos 

membros (reenchimento capilar); e 

 Avaliar a força motora, solicitando que o paciente movimente os pés 

e/ou eleve uma perna de cada vez, se descartada qualquer potencial lesão. 

 

Dorso (se possível): 
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 Inspecionar e palpar processos espinhosos durante o posicionamento 

na prancha longa ou maca. 

 

Observações: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• A avaliação secundária é importante, porém não obrigatória, 

principalmente nos pacientes críticos ou   se sua realização implicar em atraso de 

transporte. 

• Objetivo específico da avaliação secundária: localizar alterações na cor 

da pele ou mucosas, assimetrias morfológicas, instabilidades hemodinâmicas, ruídos 

anômalos emitidos pelo paciente, alterações de motricidade e sensibilidade. 

• Propedêuticas a serem utilizadas: inspeção seguida de palpação, 

ausculta e percussão. 

• Registrar detalhadamente os achados da avaliação secundária. 

 

AC3 - OVACE – Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Episódio testemunhado (ou referido) de engasgo com tosse e/ ou sinais de 

sufocação. 

 

Conduta: 
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 Avaliar a severidade: 

• Obstrução leve: paciente capaz de responder se está engasgado. 

Consegue tossir, falar e respirar; e 

• Obstrução grave: paciente consciente de que não consegue falar. 

Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa e/ou 

inconsciência. 

 

 Considerar abordagem específica. 

• Obstrução leve em paciente respons ivo : 

• Não realizar manobras de desobstrução; 

• Acalmar o paciente; 

• Incentivar tosse vigorosa; 

• Monitorar e suporte de O2, se necessário; 

• Observar atenta e constantemente; e 

• Se evoluir para obstrução grave: ver item obstrução grave. 

• Obstrução grave em paciente responsivo - executar a manobra de heimlich: 

• Posicionar-se por trás do paciente com seus braços à altura da crista 

ilíaca; 

• Posicionar uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na 

parede abdominal, entre apêndice xifoide e a cicatriz umbilical; 

• Com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdome em 

movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima (em J); e 
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• Repetir a manobra até a desobstrução ou o paciente tornar-se não 

responsivo. 

 

Obs.: em pacientes obesos e gestantes no último trimestre, realize as 

compressões sobre o esterno (linha intermamilar) e não sobre o abdome. 

 

 Obstrução grave em paciente i r r e s p o n s i v o : 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida; 

• Diante de irresponsividade e ausência de respiração com pulso, executar 

compressões torácicas com objetivo de remoção do corpo estranho; 

• Abrir vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se 

visível e alcançável (com dedos ou pinça); 

• Se nada encontrado, realizar 1 insuflação e se o ar não passar ou o tórax 

não expandir, reposicionar a cabeça e insuflar novamente; 

• Caso não haja sucesso pode-se tentar a visualização direta por 

laringoscopia e a remoção com a utilização da pinça de Magil l ; 

• Tentar a ventilação transtraqueal (cricotireoidostomia por punção); e 

• Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de 

desobstrução. 

 

 Estar atento à ocorrência de PR (Protocolo AC4) ou PCR (Protocolo 

AC5). 
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 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde      de destino. 

 

Observação: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

 

AC4 - Parada respiratória no adulto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, com 

pulso central palpável. 

 

Conduta 

 

 Checar responsividade (tocar os ombros e chamar o paciente em voz 

alta) e checar a presença de respiração. 

 Senão responsivo e respiração ausente ou gasping, posicionar o 

paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca. 

 Solicitar ajuda (desfibrilador e maletas de drogas e de via aérea). 

 Checar pulso central (carotídeo) em 10 segundos:  Se pulso presente: 

 

Abrir via aérea e aplicar 1 insuflação com bolsa valva-máscara. A insuflação 
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de boa qualidade deve ser de 1 segundo e obter visível elevação do tórax. 

Considerar a escolha da manobra manual, segundo a presença de trauma; 

Precocemente instalar suprimento de O2, alto fluxo (10 a 15 l/min) na bolsa 

valva-máscara; considerar a instalação da Cânula orofaríngea (COF); 

Na persistência da PR, realizar 1 insuflação de boa qualidade a cada 5 a 6 

segundos (10 a 12/min); verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. Na 

ausência de pulso iniciar RCP com compressões torácicas eficientes e seguir 

(Protocolo AC5); 

Assim que possível, instalar dispositivo de via aérea avançada, 

preferencialmente a intubação oro traqueal; considerar uso de máscara laríngea 

no caso de intubação difícil; 

Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

Após instalação da via aérea avançada realizar 8 a 10 insuflações/min (uma 

a cada 6 a 8 segundos) e checar o ritmo a cada 2 minutos; 

Manter atenção para a ocorrência de PCR (Protocolo AC5); e recomenda-

se a instalação acesso venoso periférico ou intraósseo. 

 

Se pulso ausente: 

• Iniciar RCP com compressões torácicas eficientes e seguir (Protocolo 

AC5). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde      de destino. 
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Observação: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Manter a reanimação ventilatória ininterruptamente até chegar apoio, 

chegar ao hospital, ou se o paciente apresentar ventilação espontânea (respiração, 

tosse e/ou movimento). 

 

AC5 – PCR e RCP adulto (Guidelines AHA 2015) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, sem 

pulso central palpável. 

 

Conduta 

 

 Checar a responsividade (tocar os ombros e chamar o paciente em 

voz alta). 

 

 senão responsivo, verificar a respiração e o pulso simultaneamente. 

ATENÇÃO: Checar pulso central (carotídeo) em até 10 segundos. 

 

 Posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida 

e seca. 
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 Providenciar maletas de drogas e de vias aéreas. 

 

 Se respiração ausente ou gasping e: 

• Pulso PRESENTE: abrir via aérea e aplicar uma insuflação a cada 5 

a 6 segundos (10 a 12/min) e verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. 

Seguir o protocolo AC4 (Parada respiratória no adulto); 

• Pulso AUSENTE: iniciar ciclos de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP). 

 

 Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 

• 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, 

deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno) 

• Duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação 

do tórax), inicialmente com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio 

adicional. 

 

 Assim que o desfibrilador estiver disponível, posicionar as pás de 

adulto do desfibrilador no tórax desnudo e seco do paciente. 

 

 Interromper as compressões torácicas para a análise do ritmo. 

 

 Se ritmo CHOCÁVEL [fibrilação ventricular (FV)/ taquicardia 
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ventricular sem pulso (TVSP)]: 

• Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente; 

• Desfibrilar: choque único na potência máxima do aparelho (360 J no 

monofásico e 200 J no bifásico); 

• Reiniciar imediatamente a RCP após o choque, com ciclos de 30 

compressões para duas insuflações por 2 minutos; 

• Após 2 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o 

ritmo. Se persistir a FV/TVSP, reinicie pelo item 9 e siga o Protocolo AC6 

(FV/TVSP) para manejo específico; e 

• Manter os ciclos de RCP initerruptamente até chegar ao hospital ou a 

vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou movimento). 

 

 Ritmo NÃO CHOCÁVEL (assistolia, atividade elétrica sem pulso): 

• Reiniciar RCP imediatamente após a análise do ritmo (30 compressões 

para duas insuflações), por 2 minutos; 

• Checar novamente o ritmo; e 

• Confirmado ritmo não chocável, iniciar Protocolo AC7 (Assistolia) ou 

Protocolo AC8 (AESP) para manejo específico. 

 

 Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal. Considerar uso de máscara laríngea no caso de intubação 

difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 
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• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões 

torácicas contínuas (frequência de 100 a 120/min), sem pausas para as 

insuflações, oferecer 10 insuflações/min (uma a cada 6 segundos não 

sincronizadas) e checar o ritmo a cada 2 minutos; 

• Instalar acesso venoso periférico ou intraósseo. 

 

 Pesquisar e tratar causas reversíveis de parada cardiorrespiratória 

(PCR) (5H e 5T). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

Observações: 

 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Ênfase na compressão torácica de boa qualidade e na desfibrilação 

precoce. 

• Compressões torácicas eficientes e de boa qualidade compreendem: 

• Mãos entrelaçadas; 

• Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o completo 
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retorno entre as compressões; 

•       Manter frequência de compressões de 100 a 120/min; 

•       Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 

minutos; e 

•         Minimizar as interrupções das compressões. 

• Insuflações eficientes e de boa qualidade compreendem: 

•        Insuflação de 1 segundo cada 

• Visível elevação do tórax. 

• Utilizar o desfibrilador assim que disponível, mantendo as manobras 

de reanimação até a efetiva instalação e disponibilidade do equipamento. 

• Não interromper manobras de RCP para administrar drogas no manejo 

específico (Protocolos AC6, AC7, AC8). 

• Manter os ciclos de RCP ininterruptamente até chegar apoio, chegar ao 

hospital, ou a vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou 

movimento). Considerar os critérios de inclusão no protocolo de interrupção da RCP 

(AC11). 

• Causas associadas potencialmente reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose pulmonar, 

tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 

• Rever “Algoritmo Geral RCP Adulto” (Protocolo AC14). 
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AC6 – PCR adulto: FV ou TVSP (Guidelines AHA 2015) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Parada cardiorrespiratória (PCR) com ritmo de fibrilação ventricular (FV) ou 

taquicardia ventricular sem pulso (TVSP) ao monitor cardíaco. 

 

Conduta 

 

 Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente e certificar-se 

de que não há alto fluxo de oxigênio direcionado para o tórax do paciente. 

 

 Desfibrilar: choque único na potência máxima do aparelho (360 J no 

monofásico e 200 J no bifásico). 

 

 Reiniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) após 

o choque, começando por 30 compressões torácicas de boa qualidade seguidas 

de duas insuflações, por cinco ciclos ou 2 minutos. 

 

 Realizar simultaneamente acesso venoso 

[endovenoso(EV)/intraósseo (IO)]. 

 

 Administrar epinefrina: 1 mg intravenoso (IV)/IO em bolus seguido 

de 20 mL de solução salina 0,9% e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 
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minutos). 

 

 Após 2 minutos ou cinco ciclos de compressões e insuflações, checar 

novamente o ritmo. Se persistir a FV/TVSP,  reinicie  desde  o  item 1. 

 

 Administrar  antiarrítmico: 

• Preferência para amiodarona 300 mg EV (1ª dose) em bolus, seguido de 

bolus de 20 mL de solução salina a 0,9% e elevação do membro. Pode ser repetida 

após 3 a 5 minutos na dose de 150 mg (2ª dose); 

• Se amiodarona não disponível, administrar lidocaína: 1 a 1,5 mg/kg 

IV/IO (pode ser repetida após 5 a 10 minutos na dose de 0,5 a 0,75 mg/kg); e 

• No caso de PCR secundária a hipomagnesemia ou taquicardia 

ventricular polimórfica (Torsades de Pointes), administrar sulfato de magnésio: 1 

a 2 g IV/IO diluído em 10 a 20 mL de glicose a 5%. 

 

 Após 2 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o 

ritmo. Se persistir a FV/TVSP, reinicie desde o item 1. 

 

 Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Assistolia – considerar Protocolo AC7; 

• Atividade elétrica sem pulso – considerar Protocolo AC8; e 

• Atividade elétrica com pulso – iniciar cuidados pós-ressuscitação 

(Protocolo AC10). 
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 Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal. Considerar uso de máscara laríngea no caso de intubação 

difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões 

torácicas contínuas na frequência de 100 a 120/min sem pausas para as 

insuflações, oferecer 10 insuflações/min (uma a cada 6 segundos não 

sincronizadas) e checar o ritmo a cada 2 minutos; 

• Instalar eletrodos do monitor; 

Realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas reversíveis 

identificadas (Fatores H e Fatores T). 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

Observações: 

 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Ênfase na compressão torácica de boa qualidade e na desfibrilação 

precoce. 
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• Compressões torácicas de boa qualidade compreendem: 

• Mãos entrelaçadas; 

• Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o completo 

retorno entre as compressões; 

• Manter frequência de compressões de 100 a 120/min; 

• Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos; e 

• Minimizar as interrupções das compressões. 

• Insuflações de boa qualidade compreendem: 

• Insuflação de 1 segundo cada 

• Visível elevação do tórax. 

• Utilizar o desfibrilador assim que disponível, mantendo as manobras 

de reanimação até a efetiva instalação e disponibilidade do equipamento. 

• Não interromper manobras de RCP para administrar drogas no 

manejo específico (Protocolos AC6, AC7, AC8). 

• Manter os ciclos de RCP ininterruptamente até chegar apoio, chegar ao 

hospital, ou a vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou 

movimento). Considerar os critérios de inclusão no Protocolo de interrupção da RCP 

(AC11). 

• Causas associadas potencialmente reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose pulmonar, 

tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 
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• Rever “Algoritmo Geral RCP Adulto” (Protocolo AC14). 

 

AC7 – PCR RCP adulto: assistolia (Guidelines AHA 2015) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Parada cardiorrespiratória (PCR) com ritmo de assistolia ao monitor 

cardíaco. 

 

Conduta 

 

 Realizar rapidamente (em menos de 10 segundos) o protocolo da linha 

reta para confirmar assistolia e descartar uma  fibrilação  ventricular fina: 

• Verificar adequada conexão dos cabos e eletrodos; 

• Aumentar ganho de sinal no monitor cardíaco (amplitude/potência de 

sinal); e 

• Checar ritmo em outra derivação. 

 

 Se assistolia confirmada, iniciar imediatamente a ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP), começando pelas compressões torácicas, 100 a 120 

compressões por minuto (30 compressões para duas insuflações) por 2 minutos. 

 

 Administrar epinefrina o mais rápido possível: 1 mg 

intravenosa/intraóssea (IV/IO) em bolus seguido de 20 mL de solução salina 0,9% 
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e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 minutos). 

 

 Após 2 minutos de ciclos de compressões e insuflações, checar 

novamente o ritmo. Se persistir a assistolia, reinicie a partir do item 2. 

 

 Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso – considerar 

Protocolo AC6; 

• Atividade elétrica sem pulso – considerar Protocolo AC8; e 

• Atividade elétrica com pulso – iniciar cuidados pós-ressuscitação 

(Protocolo AC10). 

 

 Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal. Considerar uso de máscara laríngea no caso de intubação 

difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões 

torácicas contínuas (100 a 120/min), sem pausas para as insuflações, oferecer 10 

insuflações/min (uma a cada 6 segundos não sincronizadas) e checar o ritmo a 

cada 2 minutos; 

• Instalar eletrodos do monitor; e 

• Realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas reversíveis 
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identificadas (Fatores H e Fatores T). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou  unidade  de saúde  de destino. 

 

 Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

Observações 

 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Ênfase na compressão torácica de boa qualidade e na desfibrilação 

precoce. 

•  Compressões torácicas de boa qualidade compreendem: 

• Mãos entrelaçadas; 

• Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o 

completo retorno entre as compressões; 

• Manter frequência de compressões de 100 a 120/min; 

• Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 

minutos; e 

• Minimizar as interrupções das compressões. 

• Insuflações de boa qualidade compreendem: 

• Insuflação de 1 segundo cada 

• Visível elevação do tórax. 
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•   Utilizar o monitor/desfibrilador assim que disponível, mantendo as 

manobras de reanimação até a efetiva instalação e disponibilidade do equipamento. 

• Não interromper manobras de RCP para administrar drogas no 

manejo específico (Protocolos AC6, AC7, AC8). 

• Manter os ciclos de RCP ininterruptamente até chegar apoio, chegar ao 

hospital, ou a vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou 

movimento). Considerar os critérios de inclusão no Protocolo de interrupção da RCP 

(AC11). 

• Causas associadas potencialmente reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose pulmonar, 

tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 

Rever “Algoritmo Geral RCP Adulto” (Protocolo AC14). 

 

AC8 – PCR RCP adulto: AESP (Guidelines AHA 2015) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Parada cardiorrespiratória (PCR) (paciente irresponsivo ao estímulo, com 

respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável), com presença de 

atividade elétrica ao monitor cardíaco. 

 

Conduta 
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 Iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), 

começando pelas compressões torácicas, 100 a 120 compressões por minuto (30 

compressões para duas insuflações) por 2 minutos. 

 

 Administrar epinefrina o mais rápido possível: 1 mg 

intravenosa/intraóssea (IV/IO) em bolus seguido de 20 mL de solução salina 0,9% 

e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 min). 

 

 Após 2 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o 

ritmo. Se persistir a atividade elétrica sem pulso, reinicie desde o item 1. 

 

 Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Assistolia – considerar Protocolo AC7; 

• Fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso – considerar 

Protocolo AC6; e 

• Atividade elétrica com pulso – iniciar cuidados pós-ressuscitação 

(Protocolo AC10). 

 

 Realizar simultaneamente os seguintes  procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal. Considerar uso de máscara laríngea no caso de intubação 

difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 
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• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões 

torácicas contínuas (100 a 120/min) sem pausas para as insuflações, oferecer 10 

insuflações/min (uma a cada 6 segundos não sincronizadas) e checar o ritmo a 

cada 2 minutos; 

• Instalar eletrodos do monitor; e 

• Tentar realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas 

reversíveis identificadas (Fatores H e Fatores T). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

Observações 

 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Ênfase na compressão torácica de boa qualidade e na desfibrilação 

precoce. 

• Compressões torácicas de boa qualidade compreendem: 

• Mãos entrelaçadas; 

• Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o completo 

retorno entre as compressões; 
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• Manter frequência de compressões de 100 a 120/min; 

• Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 

minutos; e 

• Minimizar as interrupções das compressões. 

• Insuflações de boa qualidade compreendem: 

• Insuflação de 1 segundo cada 

• Visível elevação do tórax. 

• Utilizar o monitor/desfibrilador assim que disponível, mantendo as 

manobras de reanimação até a efetiva instalação  e  disponibilidade  do equipamento. 

• Não interromper manobras de RCP para administrar drogas no 

manejo específico (Protocolos AC6, AC7, AC8). 

• Manter os ciclos de RCP ininterruptamente até chegar apoio, chegar ao 

hospital, ou se a vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou 

movimento). Considerar os critérios de inclusão no Protocolo  de  interrupção  da  RCP 

(AC11). 

• Causas associadas potencialmente reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose 

pulmonar, tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 

Rever “Algoritmo Geral RCP Adulto” (Protocolo AC14). 

 

AC8 – PCR RCP adulto: AESP (Guidelines AHA 2015) 
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Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Parada cardiorrespiratória (PCR) (paciente irresponsivo ao estímulo, com 

respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável), com presença de 

atividade elétrica ao monitor cardíaco. 

 

Conduta 

 

 Iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), 

começando pelas compressões torácicas, 100 a 120 compressões por minuto (30 

compressões para duas insuflações) por 2 minutos. 

 

 Administrar epinefrina o mais rápido possível: 1 mg 

intravenosa/intraóssea (IV/IO) em bolus seguido de 20 mL de solução salina 0,9% 

e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 min). 

 

 Após 2 minutos de compressões e insuflações, checar novamente o 

ritmo. Se persistir a atividade elétrica sem pulso, reinicie desde o item 1. 

 

 Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Assistolia – considerar Protocolo AC7; 

• Fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso – considerar 

Protocolo AC6; e 
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• Atividade elétrica com pulso – iniciar cuidados pós-ressuscitação 

(Protocolo AC10). 

 

 Realizar simultaneamente os seguintes  procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal. Considerar uso de máscara laríngea no caso de intubação 

difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões 

torácicas contínuas (100 a 120/min) sem pausas para as insuflações, oferecer 10 

insuflações/min (uma a cada 6 segundos não sincronizadas) e checar o ritmo a 

cada 2 minutos; 

• Instalar eletrodos do monitor; e 

• Tentar realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas 

reversíveis identificadas (Fatores H e Fatores T). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

Observações 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Ênfase na compressão torácica de boa qualidade e na desfibrilação 
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precoce. 

• Compressões torácicas de boa qualidade compreendem: 

• Mãos entrelaçadas; 

• Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o completo 

retorno entre as compressões; 

• Manter frequência de compressões de 100 a 120/min; 

• Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos; e 

• Minimizar as interrupções das  compressões. 

• Insuflações de boa qualidade compreendem: 

• Insuflação de 1 segundo cada 

• Visível elevação do tórax. 

• Utilizar o monitor/desfibrilador assim que disponível, mantendo as 

manobras de reanimação até a efetiva instalação e disponibilidade do equipamento. 

• Não interromper manobras de RCP para administrar drogas no 

manejo específico (Protocolos AC6, AC7, AC8). 

• Manter os ciclos de RCP ininterruptamente até chegar apoio, chegar ao 

hospital, ou se a vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou 

movimento). Considerar os critérios de inclusão no Protocolo  de  interrupção  da  RCP 

(AC11). 

• Causas associadas potencialmente reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose pulmonar, 
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tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 

Rever “Algoritmo Geral RCP Adulto” (Protocolo AC14). 

 

AC9 - PCR: Interrupção de RCP 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

RCP com evolução para ritmo de assistolia. 

 

Conduta 

 

 Considerar a interrupção da RCP quando o ritmo presente for de  

ASSISTOLIA. 

 

 Na presença de ASSISTOLIA: 

• Realizar o Protocolo de linha reta; e 

• Afastar todas as possíveis causas reversíveis 5H e 5T. 

 

 Considerar interromper os esforços quando presentes os seguintes 

fatores: 

• Assistolia confirmada pelo protocolo de linha reta; 

• Afastadas todas causas reversíveis – 5H e 5T; 
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• Exaustão da equipe; 

• Condições ambientais inseguras e/ou muito insalubres; e 

• Condições de insegurança pessoal na cena. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde      de destino. 

 

 Após a constatação de óbito pelo médico no local, orientar os familiares 

quanto aos procedimentos formais e legais. 

 

Observação: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Manter esforços de ressuscitação cardiopulmonar enquanto apresentar 

ritmo de FV ou AESP. 

• Protocolo de linha reta: 

• Verificar adequada conexão dos cabos e eletrodos; 

• Aumentar o ganho de sinal do monitor (amplitude/potência do sinal); e 

• Checar o ritmo em outra derivação. 

• Não há parâmetro de tempo de RCP para a tomada de decisão sobre 

a interrupção dos esforços. Caso o SAV  dê apoio a uma equipe de SBV,  o médico 

deverá considerar: 

• O ritmo inicial da PCR e a indicação de desfibrilação (com DEA); 
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• O tempo de PCR e o tempo-resposta da equipe; 

• Se a PCR foi assistida pelo solicitante ou pela equipe; e 

• A informação de doenças prévias que possam auxiliar o médico na 

tomada de decisão quanto à interrupção  das manobras. 

• Os esforços de RCP devem ser mais prolongados em pacientes que 

apresentam hipotermia, overdose de 

drogas ou outras causas potencialmente reversíveis de PCR e em pacientes 

de afogamento 

 

AC10 – Cuidados pós-ressuscitação – adulto (Guidelines AHA- 2015) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente com retorno da circulação espontânea após manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

 

Conduta 

 

 Atentar para a ocorrência de nova parada cardiorrespiratória (PCR): 

manter monitorização cardíaca. 

 

 Otimizar a ventilação e oxigenação com ênfase para: 

• Manter  ou  considerar  via  aérea avançada; 

• Manter a saturação de oxigênio ≥ 94%; 
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• Se ocorrer parada respiratória, manter com 10 a 12 insuflações/min 

(não hiperventilar); e 

• Considerar capnografia. 

 

 Avaliar sinais vitais. 

 

 Realizar eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações e, se 

necessário, ECG de 2ª opinião/telecárdio. 

 

 Controlar glicemia e tratar, se necessário. 

 

 Tratar hipotensão se pressão sistólica < 90 mmHg: iniciar infusão de 

1 a 2 L de ringer lactato ou solução salina 0,9% intravenosa/intraóssea. 

 

 Manter  droga  antiarrítmica  (lidocaína),  se indicado  (fibrilação  ventricular,  

taquicardia  ventricular  sem pulso). 

 

 Tratar possíveis causas reversíveis de PCR. 

 

 Atentar para a recorrência de PCR e a necessidade de reiniciar RCP. 

 

 Preparar para o transporte. 
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 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento  e/ou  unidade  de saúde  de destino. 

 

 Registrar procedimentos e intercorrências na ficha ou boletim de 

ocorrência. 

 

Observações 

 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Considerar as seguintes causas associadas potencialmente 

reversíveis de PCR: 

• 5H: hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipóxia, hipo ou hipercalemia, 

hipotermia; e 

• 5T: trombose coronariana (infarto agudo do miocárdio), trombose 

pulmonar, tamponamento pericárdico, tensão no tórax, tóxicos. 

 

 

AC11 - Decisão de não Ressuscitação 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Sinais de morte  evidente. 

• Risco evidente de injúria ou de perigo para a equipe (cena insegura). 
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• Presença de diretiva antecipada de não reanimação (Resolução 

1.995-  CFM). 

 

Conduta 

 

 Não iniciar manobras de  RCP. 

 Comunicar o evento à Central de Regulação Médica. 

 

 Em situações de risco à equipe, observar considerações do 

(Protocolo PE1). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento. 

 

Observação: 

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3). 

• Sinais de morte evidente: rigidez cadavérica, livor de hipóstase, 

decapitação, carbonização, segmentação  do tronco. 

• Presença de diretiva antecipada de não reanimação: manifestação 

do paciente maior de 18 anos ou emancipado, em pleno gozo de suas faculdades 

mentais, escrita em prontuário médico ou documento registrado em cartório – os 

familiares não podem contestar. 
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• Após a constatação de óbito pelo médico no local, orientar os familiares 

quanto aos procedimentos formais e legais. 
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AC13 - Bradicardia 
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Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

FC < 60 bpm. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• manter permeabilidade das vias aéreas; 

• ventilação assistida, se necessário; e 

• oferecer oxigênio (se hipoxemia, dispneia ou aumento do trabalho 

respiratório). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• monitorizar: ECG (identificar o ritmo), pressão arterial, oximetria; 

• entrevista SAMPLA; e 

• não retardar a terapia. 

 

 Realizar ECG 12 derivações.; 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Identificar e tratar causas reversíveis 5H e 5T. 
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 Avaliar presença de sinais de baixo débito: hipotensão, alteração aguda 

do estado mental, sinais de choque, insuficiência cardíaca aguda e desconforto 

torácico isquêmico. 

 

Ausência de sinais de baixo débito: 

 

• observar e monitorar o paciente. 

Presença de sinais de baixo débito: 

• administrar Atropina 0,5 mg IV em bolus. Pode ser repetida a cada 3 a 5 

minutos, até dose máxima de 3mg; 

• se não houver resposta satisfatória, considerar instalação de marca-passo 

transcutâneo – MPTC, (não retardar se bloqueio de 2° grau tipo II ou 3° grau) ou usar 

adrenalina ou dopamina; e 

• manter atenção para a ocorrência de PCR (Protocolo AC5). 

 

  Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC14 - Taquiarritmia com pulso 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

FC> 100 bpm com sintomas. 
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Conduta 

Medidas iniciais 

 

  Realizar avaliação primária, identificar e tratar causas subjacentes: 

• manter permeabilidade das vias aéreas; 

• considerar ventilação assistida, se necessário; e 

• oferecer oxigênio (se necessário). 

 

  Realizar avaliação secundária com ênfase para: 

• monitorizar ECG (identificar ritmo); e 

• monitorizar pressão arterial e oximetria. 

 

  Instalar acesso venoso. 

 

 Identificar e tratar causas reversíveis: Fatores 5H e Fatores 5T. 

 

 

 Se sinais e sintomas persistirem após essas medidas, avaliar o grau de 

instabilidade e determinar se está relacionada à taquicardia. 

 

Paciente instável: 
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• Realizar cardioversão elétrica sincronizada (independente do ritmo) sob 

sedação (não atrasar o 

procedimento). Cargas iniciais recomendadas: 

• QRS estreito e regular: 50 a 100 J (bifásica ou monofásica); 

• QRS estreito e irregular: 120 a 200 J (bifásica) ou 200 J (monofásica); e 

• QRS largo e regular: 100 J (bifásica ou monofásica). 

• Caso o ritmo não seja revertido, aumentar gradativamente a carga. 

• Manter atenção para a ocorrência de PCR (Protocolo AC5). 

Paciente estável - obter ECG de 12 derivações e avaliar se QRS for estreito ou 

largo: 

• Se QRS estreito (< 0,12 seg.) - avaliar a regularidade do ritmo. 

• Ritmo regular: realizar as manobras vagais (manobra de Valsalva ou 

massagem do seio carotídeo) e observar se há reversão (revertem cerca de 25% das 

taquicardias supraventriculares - TSV): 

• Ritmo não reverteu: administrar Adenosina 6 mg em bolus IV rápido, seguido 

de 20 mL de soro fisiológico - usar dose de 3 mg nos pacientes em uso de Dipiridamol 

ou Carbamazepina e nos transplantados cardíacos - não usar em asmáticos; 

• Se TSV não reverter em 1 a 2 minutos: administrar a 2ª dose de adenosina, 

de 12 mg em bolus IV seguida de 20ml de SF; 

• Se TSV não reverter ou houver recorrência: pode ser considerado a 3ª dose 

de adenosina 12 mg, se houver persistência, usar bloqueador, para controle da 

frequência Metoprolol 5 mg IV, a cada 5 minutos – 1 ampola = 5 mL = 5 mg , dose 
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máxima: 15 mg - não usar se paciente tiver função ventricular comprometida, doença 

pulmonar (asma) ou distúrbio cardíaco de condução grave. 

• Ritmo irregular (provável fibrilação atrial): 

• controlar a frequência com ß-bloqueador (Metoprolol 5 mg IV, a cada 5 

minutos 1 ampola = 5mL = 5 mg. Dose máxima: 15 mg), observando as 

contraindicações acima citadas. 

•   Se QRS largo (0,12 seg.) - avaliar a regularidade do ritmo. 

• Ritmo regular: 

• controlar a frequência com Amiodarona 150mg IV em 10 min. Repetir, 

se necessário, até a dose total de 450 mg. 

• Ritmo irregular: 

• controlar a frequência com Amiodarona 150mg IV em 10 min. Repetir, 

se necessário, até a dose total de 450 mg; e 

• na Torsades de Pointes: administrar sulfato de magnésio 1-2 g em bolus 

seguido de 20ml de soro fisiológico 0,9%. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

•  Ritmo irregular (provável fibrilação atrial): 

 controlar a frequência com ß-bloqueador (Metoprolol 5 mg IV, a cada 5 

minutos 1 ampola = 5 mL = 5 mg. Dose máxima: 15 mg), observando as 

contraindicações acima citadas. 
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• Se QRS largo (_ 0,12 seg.) - avaliar a regularidade do ritmo. 

• Ritmo regular: 

 controlar a frequência com Amiodarona 150mg IV em 10 min. Repetir, 

se necessário, até a dose total de 450 mg. 

• Ritmo irregular: 

 controlar a frequência com Amiodarona 150mg IV em 10 min. Repetir, 

se necessário, até a dose total de 450 mg; e 

 na Torsades de Pointes: administrar sulfato de magnésio 1-2 g em bolus 

seguido de 20ml de soro fisiológico 0,9%. 

 

  Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 AC15 - Algoritmo Geral Das Taquiarritmias Com Pulso 
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AC16 – Choque 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Reconhecimento dos sinais e sintomas. 

 

Critérios e tipos de choque: 
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Classificação do choque hipovolêmico: 

 

 

Conduta 

 

  Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade; 

• manter via aérea pérvia; 

• estabilizar coluna cervical, se suspeita de trauma; e 

• identificar e controlar sangramentos, se necessário (considerar compressão, 

torniquete, imobilização de pelve e membros, se necessário). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 
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• Coletar história SAMPLA; 

• Monitorizar oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais; 

• Posicionar o paciente de forma compatível com a modalidade do choque, 

visando à melhora da sintomatologia e controle de danos; 

• Realizar a prevenção de hipotermia: manter temperatura adequada da 

ambulância, remover roupas molhadas e usar manta térmica ou cobertor; e 

• Tentar identificar a causa do choque e iniciar tratamento específico. 

 

 Instalar acesso venoso periférico ou considerar punção intraóssea (IO) 

após 2 tentativas sem sucesso. Na impossibilidade da IO, realizar dissecção venosa 

ou punção de jugular externa. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• oferecer O2 suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94%; e; 

• repor volemia com solução cristaloide isotônica, com o objetivo de manter 

pressão sistólica > 80 mmHg. No TCE considerar manter a pressão sistólica 

>90mmHg. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC17 - Dor torácica não traumática: sca – síndrome coronariana aguda 
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Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Dor prolongada, localizada nas regiões retroesternal, epigástrica, abdominal 

alta ou precordial, com irradiação para dorso, pescoço, ombro, mandíbula ou 

membros superiores, principalmente o esquerdo. 

• Características da dor: opressiva, “em aperto”, contínua, com duração de 

vários minutos, podendo ser acompanhada de náuseas e vômitos, sudorese fria, 

dispneia, sensação de morte iminente, ansiedade; desencadeada por estresse 

emocional ou esforço físico, podendo também surgir em repouso, durante o sono ou 

durante exercício leve. 

• ECG com alterações sugestivas (elevação do segmento ST, bloqueio de ramo 

esquerdo novo ou supostamente novo, depressão do segmento ST ou inversão 

dinâmica de onda T). 

• História anterior de angina e/ou IAM ou uso de medicamentos anti-anginosos. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• manter o paciente com cabeceira elevada em torno de 45° e tranquilizá-lo. 

 

 Oferecer O2 com fluxo de 4 l/min apenas se houver evidência de 

desconforto respiratório ou se oximetria de pulso < 94%. 
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 Avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Monitorar sinais vitais; 

• Manter monitorização cardíaca; e 

• Entrevista SAMPLA e caracterização da dor (qualidade, localização, 

irradiação, etc.). 

 

 Realizar ECG de 12 derivações. 

 

 Considerar ECG de 2ª. opinião/Telecárdio. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• Administrar AAS 300 mg VO macerado precocemente (solicitar que o paciente 

mastigue); (Contraindicações: hipersensibilidade conhecida, úlcera péptica ativa, 

discrasia sanguínea ou hepatopatia grave.) 

• Administrar Clopidogrel 300mg VO para pacientes com idade _ 75 anos. Para 

aqueles com mais de 75 anos administrar 75 mg VO; (Contraindicações: 

hipersensibilidade conhecida, sangramento patológico ativo, intolerância a galactose.) 

• Administrar Dinitrato de Isossorbida 5 mg SL. Se houver persistência da dor 

pode ser repetido até 2 vezes (15 mg no máximo), com intervalos de 3 a 5 minutos 
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entre as doses . Limitar a redução da PA em 10% se paciente normotenso ou até 30% 

se hipertenso. Controlar PA e FC; (Contraindicações: PAS < 90 mmHg, FC <50 ou 

>100bpm , em pacientes com suspeita de infarto de ventrículo direito (VD) ou infarto 

de parede inferior com possibilidade de envolvimento do VD; se o paciente fez uso de 

inibidores da fosfodiesterase-5: Sildenafi l (Viagra ), Vardenafi l (Levitra , Vivanza ) ou 

Lodenafi l (Heleva) nas últimas 24 horas ou de Tadalafi l (Cialis ) nas últimas 48 horas; 

ou ainda de outros medicamentos para disfunção erétil, como Alprostadil (Aplicav , 

Caverget), Fentolamina (Herivyl), Ioimbina (Yomax )nas últimas 24 horas). 

• Se a dor isquêmica não for aliviada pelo nitrato, administrar Sulfato de morfina 

de 2 a 4 mg IV (diluída em 9 mL de AD) e repetir a cada 5 a 10 minutos até seu alívio, 

observando a possibilidade de depressão respiratória. Na eventualidade de 

hipotensão severa (<90mm/Hg) e/ou bradicardia (FC<50 bpm), considerar o uso de 

Atropina na dose de 0,5 mg a 1,5 mg. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

ncaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

AC18 - Dor Torácica Não Traumática: Daa – Dissecção Aguda De Aorta 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 
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• Dor súbita intensa, prolongada, contínua e difusa, localizada na região 

retroesternal com irradiação para dorso. 

•  Presença de assimetria de pulsos. 

• Sinais e sintomas que podem estar associados à dor: náuseas e vômitos, 

sudorese fria, dispneia, sensação de morte iminente, ansiedade, hipertensão e 

taquicardia. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• Manter o paciente com cabeceira elevada em torno de 45° e tranquilizá-lo. 

 

 Oferecer O2 suplementar com fluxo de 4 l/min, apenas se houver 

evidência de desconforto respiratório ou oximetria <94%. 

 

 Avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Monitorar sinais vitais; 

• Manter monitorização cardíaca; e 

• Entrevista SAMPLA e caracterização da dor (qualidade, localização, 

irradiação, etc.). 

 

 Realizar ECG de 12 derivações. 
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 Considerar ECG de 2ª opinião/Telecárdio. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• Administrar betabloqueador: METOPROLOL 5 mg IV, em 3 a 5 minutos, dose 

máxima de 15 a 20 mg, com o objetivo de manter a FC em torno de 60bpm antes da 

redução da PA, pelo maior risco de agravo da dissecção; 

• Considerar a administração de anti-hipertensivo EV, se hipertensão refratária 

ao uso de betabloqueador; e  

• Considerar administração de SULFATO DE MORFINA, dose de 2 a 4 mg IV 

(diluída em 9 mL de AD) e repetir a cada 5 a 10 minutos até alívio da dor, observando 

a possibilidade de depressão respiratória. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino 

 

AC19 - HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Crise hipertensiva: aumento da pressão arterial com risco de morte ou de lesão 

de órgãos-alvo. Divide-se em urgência ou emergência hipertensiva. 
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• Urgência hipertensiva: importante elevação da pressão arterial (em geral PA 

diastólica _ 120 mmHg), sem sintomas graves e sem risco imediato à vida ou de dano 

agudo a órgãos-alvo ou comprometimento vascular, mas que pode evoluir para 

complicações graves. 

• Emergência hipertensiva: quando existe evidente dano agudo e progressivo 

vascular e de órgão salvo, com rápida descompensação da função de órgãos vitais e 

com risco iminente à vida ou de lesão orgânica irreversível, demandando início 

imediato da redução dos níveis pressóricos. Inclui os quadros de: encefalopatia 

hipertensiva, AVE (hemorragia subaracnóidea), complicações cardiovasculares (IAM, 

angina instável com dor, falência de ventrículo esquerdo, dissecção de aorta, edema 

agudo de pulmão), falência renal. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• colocar o paciente em repouso e procurar tranquilizá-la; e 

• repetir a mensuração dos níveis pressóricos. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• entrevista SAMPLA; e 

• monitorizar oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais. 
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 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar a abordagem medicamentosa. 

• Administrar O2 suplementar por máscara não reinalante 10 a 15 l/min se 

SatO2<94%.  

• Na URGÊNCIA HIPERTENSIVA: • Administrar anti-hipertensivo oral se a PA 

permanece elevada após repouso e tranquilização do paciente: Captopril 12,5 a 25 

mg, VO. Início de ação: 20 a 30 minutos. 

 • Na EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA: • Administrar um anti-hipertensivo IV, 

isoladamente ou em associação, conforme quadro clínico: 

• Hidralazina: droga de eleição no tratamento de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. 

Dose 10 a 20 mg IV (1 ampola = 1 mL = 20 mg). Diluir 1 ampola (1 ml) em 19 ml de 

água destilada, fazer infusão intermitente de 5 ml a cada 20 minutos até controle da 

pressão. Início de ação: 10 a 30 minutos. Contraindicações: síndromes isquêmicas 

miocárdicas agudas, dissecção aguda de aorta, taquicardia grave (como na 

tireotoxicose); nesses casos, usar betabloqueador. 

• Metoprolol: indicado nos casos em que a maior preocupação for a redução da 

frequência cardíaca e não a da PA, na insuficiência coronariana e no aneurisma 

dissecante de aorta. Dose: 5 mg, IV, em 5 minutos (1 ampola = 5 mL = 5 mg). Início 

de ação: 5 a 10 minutos. Pode ser repetido a cada 10 minutos, até dose máxima de 

15 a 20 mg. 



 

 

Pá
gi

na
61

1 

Lembrar: por ser um betabloqueador, está contraindicado nos casos de asma, 

insuficiência ventricular descompensada, na presença de bradicardia ou distúrbio 

cardíaco de condução grave (BAV 2º e 3º graus). 

Efeitos adversos: bradicardia, BAVT, broncoespasmo. 

• Furosemida: 20 a 60 mg IV (1 ampola = 20 mg). Indicações: insuficiência 

ventricular esquerda e nas situações de hipervolemia. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

AC20 - ICD – Insuficiência Cardíaca Descompensada 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Quadro inicial: taquipneia e dispneia leves, tosse seca, hipoxemia. 

• Com a evolução: dispneia intensa, taquipneia, ortopneia, tosse com 

expectoração clara ou rósea, sensação de opressão torácica, taquicardia, palidez 

cutânea, extremidades frias, sudorese, cianose. 

• Outros sinais e sintomas: dispneia de repouso, ingurgitamento simétrico de 

jugulares, pressão de pulso reduzida (diminuição da pressão sistólica e aumento da 

diastólica), edema de membros inferiores e/ou sacral ou anasarca. 

• Evidências de má perfusão (baixo débito cardíaco): pressão de pulso 

reduzida, pulso fino, extremidades frias, hipotensão arterial, sonolência. 
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• Evidências de congestão: ortopneia, ingurgitamento jugular, 3ª bulha, 

edema/ascite, estertores pulmonares, hepatomegalia. 

 

• Classificação: 

• PERFIL A (ou quente e seco): perfusão adequada e sem congestão; 

• PERFIL B (ou quente e úmido): com perfusão adequada e congestão; 

• PERFIL C (ou frio e úmido): com hipoperfusão e congestão; e 

• PERFIL L (ou frio e seco): com hipoperfusão e sem congestão. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• manter decúbito elevado; e 

• manter paciente em repouso, evitando movimentação. 

 

 Oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante 10L/min se satO2 

<94%. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• monitorar sinais vitais; 

• manter monitorização cardíaca; e 
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• realizar entrevista SAMPLA - investigar história patológica cardíaca 

pregressa. 

 

 Realizar ECG com 12 derivações e tratar eventual arritmia e/ou 

isquemia. 

 

 Considerar ECG de 2ªopinião/Telecárdio. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de destino. 

 

AC21 - AVC – Acidente vascular cerebral 
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• Início súbito de déficits neurológicos focais, especialmente de um lado do 

corpo:  

• paresia, paralisia ou perda de expressão facial e/ou desvio de rima labial; e  

• paresia, plegia e/ou parestesia. 

• Distúrbios da fala. 

• Alteração da consciência: de confusão à completa arresponsividade. 

• Ocorrência de crise convulsiva (primeiro episódio) sem história prévia de crise 

anterior ou trauma. 

• Cefaleia súbita e intensa sem causa conhecida. 

• Alteração visual súbita (parcial ou completa). 

• Vertigem ou perda do equilíbrio ou da coordenação motora. 

• Dificuldade súbita para deambular. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• Manter a permeabilidade das vias aéreas e ventilação adequada; e 

• Manter o decúbito elevado no paciente consciente ou decúbito lateral e aspirar 

orofaringe quando necessário, se paciente inconsciente. 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase para: 

• Avaliar função neurológica: Escala de Cincinnati , Escala de Coma de 

Glasgow, reação pupilar; 

• Controlar a temperatura corporal (medicar se TAx > 37,8o C); 
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• Monitorizar a função cardíaca e oximetria de pulso; 

• Controlar os níveis glicêmicos (medicar se glicemia capilar < 80 mg/dl ou 

>200mg/dl); 

• Realizar entrevista SAMPLA; e 

• Determinar a hora do início dos sintomas e sinais. 

 

 Instalar acesso venoso periférico no membro não parético. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer O2 suplementar se SatO2 < 94%.; 

• Se presença de convulsões: administrar Fenitoína (15 a 20 mg/kg/dose diluído 

em 250 ml de solução salina IV em 20 minutos); 

• Se TAx > 37,8º C, administrar Dipirona 1g IV; 

• Se glicemia < 80 mg/dL, administrar Glicose 50% 30-50 ml; 

• Não reduzir PAS na fase pré-hospitalar, exceto se PAS > 220 mmHg ou PAD 

> 120 mmHg ou se outra doença associada exigir a redução da pressão arterial 

(dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio, edema pulmonar). Nesse caso 

administrar anti-hipertensivo de forma cautelosa; e 

• Se indicado, administrar Captopril 25mg VO (início de ação em 15 a 30 min). 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino 
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AC22 - Exacerbação da asma no adulto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Considerar os achados segundo a Classificação da Gravidade da Crise 

Asmática. 

 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• Manter o paciente sentado e/ou em posição confortável. 
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 Oferecer O2 suplementar por máscara com reservatório se SatO2 se < 

94%. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• avaliar sinais vitais; 

• coletar história sampla; 

• monitorização cardíaca e de oximetria de pulso; e 

• caracterizar crises prévias e a atual: fatores desencadeantes, intensidade, 

duração e progressão dos sintomas. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

AC23 - Exacerbação da dpoc no adulto: doença pulmonar obstrutiva 

crônica 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Paciente com história de DPOC com sinais e sintomas respiratórios, 

sugestivos de exacerbação: piora da dispneia, aumento da produção de escarro e/ou 

alteração de sua característica (purulento). 

• Outros sinais e sintomas: cianose, sinal de Kussmaul (ingurgitamento das 

veias do pescoço com inspiração), expiração forçada, redução do MV, roncos difusos, 

crepitações. 
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• Achados sugestivos de gravidade da crise: movimentos paradoxais de parede 

torácica, cianose central ou de aparecimento recente, história prévia de ventilação 

mecânica, instabilidade hemodinâmica, alteração do estado mental, presença de 

edema periférico. 

 

Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• corrigir a hipoxemia: oferecer O2 suplementar com cautela se SatO2 < 90% a 

1-3 l/min. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Avaliar sinais vitais 

• Coletar história SAMPLA; 

• Monitorização cardíaca e de oximetria de pulso; 

• Caracterizar crises prévias e a atual: fatores desencadeantes, intensidade, 

duração e progressão dos sintomas. 

 

 Iniciar abordagem medicamentosa: 

• Salbutamol aerossol dosimetrado acoplado a espaçador e máscara: 4 a 8 

jatos, com espaçador a cada 10-20 min (até 3 repetições); 

• Alternativa ao Salbutamol: Fenoterol por nebulização, 10 gotas diluídas em 5 

ml de SF, sob inalação por máscara com O2 , 6 l/min. pode ser repetido a cada 20 

minutos, até 3 nebulizações; 
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• Na crise grave associar: 

• Brometo de Ipratrópio: 40 gotas por nebulização com Fenoterol ou em 

nebulização com 5 mL de SF, após Salbutamol aerossol; e 

• Hidrocortisona: 200 mg IV. 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

AC24 - EAP – Edema agudo de pulmão 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Presença inicial de: 

• taquipneia e dispneia leves, tosse seca, hipoxemia. 

Com a evolução para: 

• dispneia intensa, taquipneia, ortopneia, tosse com expectoração clara ou 

rósea, estertores pulmonares à ausculta (inicialmente na base, depois em todo o 

pulmão), com ou sem roncos e sibilos; e 

• sensação de opressão torácica, palidez cutânea, extremidades frias, 

sudorese, cianose. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 



 

 

Pá
gi

na
62

0 

• instalar suporte ventilatório adequado, de acordo com a necessidade: 

máscara não 

• reinalante, ventilação assistida bolsa valva-máscara e/ou IOT; e 

• manter o paciente em posição sentada ou outra posição mais confortável com 

as pernas rebaixadas (pêndulas para fora da maca). 

 Avaliar sinais vitais. 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• se PAS >90mmHg, administrar Dimitrato de Isossorbida 5 mg SL, a cada 5 a 

10 min; 

• se PAS >90mmHg, administrar Sulfato de Morfina: 2 mg IV (infusão lenta, em 

3 min), podendo ser repetida a cada 5 min, máximo de 20 mg, monitorizando a FC, 

PAS e nível de consciência; e 

• administrar Furosemida: 40 a 80 mg (1 mg/kg), IV, dose máxima 200 mg. 

 

 Realizar avaliação secundária com ênfase para: 

• monitorar oximetria de pulso, PAS, FC; e 

• realizar monitorização cardíaca. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino 

 



 

 

Pá
gi

na
62

1 

 

AC25 – Inconsciência 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Ausência de alerta/responsividade após estímulos externos (verbais, táteis 

e/ou dolorosos). 

 

Conduta 

 Avaliar responsividade/comprovar a inconsciência. 

 Observar expansibilidade torácica e checar pulso carotídeo ou femoral. 

Caso não sejam observados movimentos respiratórios nem pulso, iniciar RCP 

(Protocolo AC5). 

 Na ausência de movimentos respiratórios e pulso presente, considerar 

obstrução de vias aéreas (Protocolo AC3). 

 Na presença de movimentos respiratórios e pulso, prosseguir a 

avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase para: 

 

• Manter a permeabilidade da via aérea e ventilação adequada; 

• Avaliação do padrão respiratório; 

• Oferecer O2 sob máscara não reinalante 10 a 15 l/min se SatO2 < 94%.; 

• Avaliar instabilidade hemodinâmica e identificar possíveis causas; e 

• Realizar a Escala de Coma de Glasgow e a avaliação das pupilas. 
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 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase para: 

• Monitorar sinais vitais; 

• Realizar entrevista SAMPLA; 

• Avaliar a glicemia capilar; e 

• Realizar ECG 12 derivações e monitorar a função cardíaca. 

 

 Realizar acesso venoso. 

 Reconhecer e tratar causas reversíveis, conforme protocolos 

específicos. 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC26 - Crise convulsiva no adulto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

• Súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares 

involuntárias, cianose, sialorreia lábios e dentes cerrados. 

• Eventual liberação esfincteriana caracterizada por incontinência fecal e 

urinária. 

• Na fase pós-convulsiva: sonolência, confusão mental, agitação,  acidez 

muscular e cefaleia, sinais de liberação esfincteriana, informação de pessoa que 

presenciou o evento. 
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Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade; 

• aspirar secreções, se necessário; e 

• manter permeabilidade de vias aéreas. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• monitorizar ritmo cardíaco, oximetria de pulso e sinais vitais; 

• avaliar glicemia capilar; 

• coletar história SAMPLA; e 

• proteger o paciente para evitar traumas adicionais, principalmente na cabeça. 

 

  Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer O2 suplementar sob máscara não reinalante, se SatO2 < 94%; 

• Deve ser iniciado o uso de medicamentos apenas nas crises com duração 

superior a 5 min; 

• Na crise com duração superior a 5 min, administrar Diazepam 10 mg IV lento 

(1 a 2 mg/min) até o controle da crise (administração deve ser interrompida tão logo 

cesse a crise). Início de ação: 1 a 3 minutos. Na persistência da crise, repetir a dose 

a cada 5 a 10 min (máximo de 30mg). Se a crise não cessar após dose máxima de 



 

 

Pá
gi

na
62

4 

Diazepam (30 mg), entre 10 e 20 minutos do início do atendimento, realizar Conduta 

do Estado de Mal Epiléptico; 

• Conduta do Estado de Mal Epiléptico: Fenitoína, 15 a 20 mg/kg/dose (0,3 a 

0,4 mL/kg/dose) IV, em acesso de grosso calibre, com velocidade máxima de infusão: 

50 mg/minuto diluída em 250 a 500 mL de solução salina 0,9%. Se necessário, pode 

ser administrada dose adicional de 5 a 10 mg/kg (após 20 minutos de atendimento); 

• Se a crise persistir após a dose máxima de Fenitoína (incluindo a dose 

adicional), utilizar Fenobarbital em solução aquosa na dose de 10 mg/kg (0,1 ml/Kg) 

IV ou IO lento, repetindo mais uma única vez, se necessário. Nos casos de abstinência 

de Fenobarbital (por interrupção de tratamento), esta é a droga de escolha, antes da 

Fenitoína; 

• Se a crise persistir após o Fenobarbital, utilizar Midazolan IV contínuo (0,2 a 

0,3 mg/kg). Considerar suporte ventilatório; 

• Glicose 50% IV, se glicemia < 60 mg/dl. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino 

 

 

 

 

AC27 – Hipotermia 
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Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

• Temperatura central < 35o. 

• História de exposição ao frio, avaliar grupo de risco. 

• Sinais clínicos de hipotermia. 

 

HIPOTERMIA LEVE (32-35ºC) 

Taquicardia, hipertensão arterial, taquipneia, broncorreia, broncoespasmo, 

tremores musculares, rigidez muscular, pele fria e pálida, cianose de extremidades, 

confusão mental com desorientação ou apatia, ataxia e incoordenação de 

movimentos, hiperreflexia, diurese induzida pelo frio. 

 

HIPOTERMIA MODERADA (30-32ºC) 

Bradicardia, hipotensão arterial, arritmias atriais (como FA e taquicardia 

juncional), bradipneia, cessam os tremores, espasmos musculares, depressão do 

SNC com torpor ou Coma, hiporreflexia, pupilas não reativas, alucinações. 

 

HIPOTERMIA GRAVE (<30º C) 

Depressão profunda do SNC, arreflexia, rigidez, bradicardia grave e 

hipotensão, bradipneia ou apneia, pode ocorrer edema pulmonar e arritmias 

ventriculares. Alterações eletrocardiográficas: ondas J proeminentes (ondas de 

Osborne), evidentes abaixo de 33o. 

 

Conduta 
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 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• Avaliar responsividade, respiração e pulso; 

• Assegurar permeabilidade das vias aéreas; 

• Instituir medidas para correção da hipotermia: remover as roupas frias e 

molhadas para impedir queda adicional da temperatura e aquecer com mantas 

metálicas; e 

• Manter o paciente na posição horizontal (posição ortostática aumenta o risco 

de convulsões). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLA e identificação das possíveis causas; e 

• Monitorar a PA, ritmo cardíaco, oximetria de pulso e glicemia capilar. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Iniciar abordagem medicamentosa: 

 

• Oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante, 10 a15 l/min, se SatO2 

< 94%; 

• Realizar infusão de solução cristaloide, se disponível, a uma temperatura de 

39ºC; 

• Administrar Glicose, se glicemia < 70 mg/dL 30 a 50 mL de glicose 50% IV/IO; 

e 
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• Administrar 100 mg de Tiamina IM, se paciente com sinais sugestivos de 

intoxicação alcoólica aguda. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC28 – Hiperglicemia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

• Cetoacidose diabética: glicemia capilar > 250 mg/dL: hiperglicemia + 

cetonemia + acidemia. Fadiga, náuseas, hálito cetônico, vômitos, polidipsia, poliúria, 

estupor mental até estado comatoso. 

• Estado hiperosmolar hiperglicêmico: glicemia capilar >600 mg/Dl, alteração 

variável no nível de consciência (confusão a Coma) e sinais de desidratação severa. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade. 

 

 Fazer avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• coletar história SAMPLA; 

• avaliar glicemia capilar; e 
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• monitorizar ritmo cardíaco, oximetria de pulso e sinais vitais. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante 10 a 15 l/min, se SatO2 

< 94%; 

• administrar soro fisiológico 0,9% IV rápido na velocidade de 500 a 1000 

ml/hora. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de Saúde de destino. 

 

 

 

AC29 – Hipoglicemia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Glicemia capilar < 60 mg/dL com sinais e sintomas de hipoglicemia como: 

tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, fraqueza, parestesias, 

distúrbios visuais e rebaixamento da consciência (de confusão mental à convulsões e 

inconsciência), dentre outros. 
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Conduta 

 

 Avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade; e 

• manter permeabilidade das vias aéreas. 

 

 Avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• coletar história SAMPLA; e 

• avaliar glicemia capilar e oximetria. 

 

 Oferecer O2 por máscara não reinalante 10 a 15 l/min se saturação de 

pulso <94%. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• administrar 30 a 50 mL de Glicose 50%, IV/IO; 

• repetir glicemia capilar e administrar Glicose conforme recomendação acima, 

em caso de persistência dos sintomas; e 

• administrar Tiamina 100 mg IM antes da glicose, para a prevenção da 

encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, nos casos de paciente etilista, hepatopata ou 

desnutrido. 



 

 

Pá
gi

na
63

0 

 

 Entrar em contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

 

 

AC30 - Dor abdominal não traumática 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Dor em região abdominal, não associada ao trauma. 

Critérios de gravidade: abdome tenso a palpação, instabilidade hemodinâmica 

associada. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• caracterizar a dor: localização, intensidade, duração, tipo (cólica, peso, 

choque, queimação, etc.); presença de irradiação; instalação (explosiva, em 

segundos; rápida e progressiva, em 1 a 2 hs; e gradual, em várias horas); fatores de 

melhora e piora, periodicidade (Protocolo AC37); 
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• identificar critérios de gravidade; e 

• obter dados relativos a fatores associados (febre, vômitos, alteração do ritmo 

intestinal, alterações urinárias e ginecológicas). 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• considerar analgesia criteriosa segundo o tipo da dor e suspeição diagnóstica 

(Protocolo AC37); e 

• considerar reposição volêmica, se instabilidade hemodinâmica. Realizar 

contato com a Regulação Médica para definição de encaminhamento e/ou unidade de 

saúde de destino. 

 

AC31 - HDA – Hemorragia digestiva alta 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou síncope, hipotensão 

arterial. 

• Hipotensão postural e/ou taquicardia. 

 

Conduta 
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 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar nível de consciência; 

• proteger via aérea; e 

• considerar intubação orotraqueal, quando houver rebaixamento do nível de 

consciência (hipovolemia severa e/ou encefalopatia). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• monitorizar função cardíaca, oximetria de pulso e sinais vitais. Instalar acesso 

venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• oferecer O2 suplementar por bolsa valva-máscara com reservatório, se SatO2 

< 94%; 

• administrar solução cristaloide para manter níveis pressóricos adequados 

(Protocolo AC16); 

• administrar inibidor de bomba de prótons, se disponível. Dose inicial de 80mg 

IV em “bolus”. Manutenção: infusão contínua IV: 8mg/hora; e 

• administrar Vitamina K, se disponível, IV 10 mg em pacientes com história de 

uso de Cumarínico ou de insuficiência hepática. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 
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AC32 - HDB – Hemorragia digestiva baixa 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Profissional presenciar na cena do atendimento, enterorragia/hematoquezia. 

• Episódios de enterorragia/hematoquezia referidos por familiares ou pelo 

próprio paciente. 

 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar nível de consciência; e 

• considerar IOT, quando houver rebaixamento do nível de 

• consciência (hipovolemia severa e/ou encefalopatia). 

 

 Avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• coletar história SAMPLA; 

• monitorizar frequência cardíaca, a oximetria de pulso e os sinais vitais; e 

• identificar sinais de choque. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 
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 Realizar abordagem medicamentosa: 

• oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante 10 a 15 l/min se SatO2 

< 94%; e 

• administrar solução cristaloide para manter níveis pressóricos adequados 

(Protocolo AC16). 

 

 Entrar em contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

AC33 - Reação alérgica: Anafilaxia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Anafilaxia é altamente provável quando preencher qualquer um dos 3 critérios 

a seguir. 

 

• 1ºCritério 

Doença de início agudo (minutos a horas), com envolvimento de pele e/ou 

mucosas (urticária, prurido ou rubor, inchaço de lábios, língua ou úvula) e pelo menos 

mais uma das condições a seguir: 

• acometimento respiratório (dispneia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia); e 

• redução da pressão arterial ou sintomas relacionados à disfunção de órgãos-

alvo (síncope, hipotonia, incontinência). Obs.: presente em 80% dos casos. 
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• 2ºCritério 

Dois ou mais dos seguintes fatores (minutos a horas) após exposição a um 

provável alérgeno: 

• envolvimento de pele e/ou mucosas; 

• comprometimento respiratório; 

• redução da pressão arterial ou sintomas associados à disfunção de órgãos-

alvo (síncope, hipotonia, incontinência); e 

• sintomas gastrointestinais persistentes (dor abdominal, diarreia, vômitos). 

 

• 3ºCritério 

Redução da pressão arterial (minutos a horas) após exposição a alérgeno 

conhecido para o paciente: PA sistólica menor que 90mmHg ou queda maior que 30% 

da pressão basal do paciente. 

 

Conduta 

 

  Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• suspender, se possível, a exposição ao provável agente desencadeante; 

• preservar a permeabilidade das vias aéreas; 

• considerar intubação orotraqueal precoce se ocorrer rouquidão, edema 

lingual, estridor, edema de orofaringe ou angioedema; colocar o paciente em decúbito 

dorsal e elevar membros inferiores; 
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• se apresentar dispneia ou vômitos, colocar em posição de conforto; e não 

permitir que o paciente sente ou se levante bruscamente, nem o colocar em posição 

vertical, pelo risco de morte súbita (síndrome da veia cava e do ventrículo vazio). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• avaliar oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais.  Instalar acesso 

venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• oferecer O2 suplementar por máscara não reinalante se SatO2 < 94%; 

• administrar Epinefrina 1:1000 (1 mg/mL), na dose de 0,01 mg/kg, máximo em 

adultos de 0,5 mg (0,5 ml), via IM (na região anterolateral do terço médio da coxa); 

pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos, baseado na gravidade e na resposta à 

aplicação anterior; 

• na presença de choque, repor volemia com 1 a 2 litros de solução salina 0,9%, 

IV/IO rapidamente, ou seja, 5 a 10ml/kg nos primeiros 5 a 10 minutos (em adulto); e 

• na persistência do quadro clínico: 

• Hidrocortisona, via IV/IO, na dose de 5 a 10 mg/kg, máximo de 100 mg; e 

• Salbutamol aerossol dosimetrado acoplado a espaçador e máscara: 1 jato 

para cada 2 kg de peso (máximo de 10 jatos) a cada 15 a 20 minutos. Alternativa: 

inalações com Fenoterol (1 gota para cada 3 kg de peso, máximo de 10 gotas, diluído 

em 3-5 mL de soro fisiológico) a cada 20 minutos. 
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 Manter atenção para a ocorrência de PCR. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino 

 

 

AC34 - Cólica nefrética 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Dor de início insidioso, geralmente nas costas, região paravertebral lombar 

correspondente à “loja renal”, habitualmente unilateral. 

• Dor com irradiação para os flancos, fossa ilíaca, bolsa escrotal, grandes lábios 

vaginais. 

• Disúria e urina escura (hematúria). 

• Dor em cólica, de priora progressiva, especialmente em sua intensidade, 

chegando a níveis muito intensos, podendo estar acompanhada de palidez cutânea, 

sudorese, taquicardia, náuseas, vômitos e até diarreia. 

• Dor sem melhora com a mudança de postura ou decúbito. 

• Febre faz suspeitar de associação com infecção urinária e/ou renal. 

• História prévia de calculose renal. 
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Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Monitorizar oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais; 

• Posicionar o paciente de forma que se sinta confortável ou 

• Posicioná-lo em decúbito lateral, se vômitos; 

• Avaliar a intensidade da dor, usando escala numérica; e 

• Entrevista SAMPLA, com ênfase na caracterização da dor. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer O2 suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94%; 

• Analgesia: Dipirona na dose de 1g EV; 

• Anti-inflamatório não hormonal: preferencialmente i-cox2, IV: 

• Cetoprofeno 100 mg; ou 

• Cetorolaco de Trometamina 30 mg; ou 

• Parecoxibe 40 mg; ou 

• Tenoxican 40 mg. 

• Se vômitos ou náuseas, administrar: 
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• Dimenidrinato: 1 ampola = 30 mg = 10 mL, diluído em no mínimo 100ml de 

SF, IV, 10ml/min; ou 

• Ondansetrona: 1 ampola = 4 mg = 2 mL, via IV (preferir essa opção 

especialmente em idosos); infundir em 2 a 5 minutos diluído em no mínimo 100ml de 

SF via IV, 10ml/min, se náuseas e/ou vômitos. 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de encaminhamento 

e/ou unidade de saúde de destino. 

 

C35 – Epistaxe 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Sangramento nasal ativo, associado ou não as seguintes situações: 

• história de trauma de face; 

• introdução de corpo estranho em cavidade nasal; e 

• uso de medicações anticoagulantes ou história de discrasia sanguínea. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• garantir permeabilidade das vias aéreas; 

• manter cabeceira elevada; 

• controlar sangramento através de compressão digital por 5 a 10 min; e 

• aplicar compressa gelada no dorso nasal, se disponível. 
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 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• identificar as principais causas. 

 

 Considerar a instalação de acesso venoso periférico. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC36 – Hemoptise 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Expectoração sanguinolenta proveniente das vias aéreas, geralmente de 

pequena intensidade, apenas com filamentos hemáticos associados com o escarro. 

O sangramento pode ser maciço (200 a 600 ml de sangue em 24 horas), necessitando 

de suporte clínico de emergência, com elevadas taxas de mortalidade. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária com ênfase para: 

• garantir a permeabilidade das vias aéreas; 

• realizar aspiração da cavidade oral se necessário; e 
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• garantir via aérea definitiva, se necessário, com tubo largo (8mm). 

 

 Oferecer O2 suplementar, se SatO2 < 94%. 

 

 Instalar acesso venoso periférico. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 

• reposição volêmica, se necessário (Protocolo AC16). 

 

 Realizar avaliação secundária com ênfase para: 

• identificar as principais causas de hemoptise maciça; e 

• monitorar PA. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AC37 - Manejo da dor 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• Dor referida decorrente de trauma ou agravo clínico; 

• A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou 

descrita em termos de lesão tecidual; 
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• A dor aguda é o resultado de uma estimulação nociceptiva (inflamação) ou de 

lesões diretas (mecânicas); 

• É causada por um ferimento ou estado patológico agudo, e sua duração se 

restringe ao período de existência da lesão no tecido. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo específico  AC1, AT1); 

 Realizar avaliação secundaria (Protocolo específico AC2, AT2) com 

ênfase para: 

• Caracterizar a dor; 

• Obter dados sobre fatores associados a dor; 

• Avaliar a intensidade da dor usando uma escala numérica e classificar em 

Leve (1-4); 

• Moderada (5-7) e Intensa (8-10); 

• Remover o agente causal da dor, se possível. 

 

 Instalar acesso venoso periférico; 

 

 Realizar abordagem medicamentosa considerando a intensidade da dor: 
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 Controlar vômitos incoercíveis com as opções: 

• Ondasetrona*: 4 mg, IV, infundida em 2 a 5 minutos ou; 

• Dimenidrinato*: 30 mg, IV, em infusão lenta (1ml_min). 

 Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e ou da unidade de saúde de destino. 

 

AC38 – Sedação 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

• Quadro de agitação e/ou agressividade; 

• Necessidade de acesso a via aérea definitiva e manutenção do suporte 

ventilatório; 

• Dificuldade ou preparo de realização de procedimentos (cardioversão, 

intubação de sequência rápida, etc); 
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• Proteção cerebral em traumas com Escala de Coma de Glasgow < 8. 

 

Conduta: 

 Fazer avaliação primária (Protocolo específico AC1 ou AT1) com ênfase 

para: 

• Garantir a permeabilidade das vias aéreas; 

• Aspirar secreções, se necessário. 

 

 Fazer avaliação secundária (Protocolo específico AC2, AT2) com ênfase 

para: 

• Monitorizar continuamente oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais; 

• Realizar avaliação neurológica antes do procedimento. 

 

 Instalar acesso venoso periférico; 

 

 Realizar a abordagem medicamentosa: 

• Oferecer O2 sob máscara não-reinalante 10-15 L/min se Sat.O2 < 94%. 

• Considerar opções: Benzodiazepínicos e opióides. 
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AC39 - Manejo da crise em saúde mental 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Tratam-se fundamentalmente de situações de conflitos e/ou rupturas de 

vínculos sociais, que envolvem grave sofrimento psíquico para o usuário e/ou seu 

entorno e geralmente estão atreladas às dificuldades de comunicação, expressão e 

entendimento entre os envolvidos, que impedem o estabelecimento de consensos, 

gerando desorganizações na vida cotidiana. 

Alvoroço, confusão, agitação, medo, choro, tristeza, apatia, insegurança, 

alterações da percepção da realidade são algumas das expressões que igualmente 

denotam que algo não vai bem com o sujeito. Tantos aspectos biológicos como 

relacionais estão envolvidos na gênese desses desequilíbrios. 

 

Conduta 

 

 Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA); 

 

 Definir um mediador considerando a receptividade do paciente; 
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 Aproximar-se de forma tranquila (não acionar o sinal sonoro da 

ambulância), identificar-se (nome e função) e explicar motivo da aproximação 

(oferecer ajuda); 

 

   Disponibilizar-se ao “bom encontro”, ou seja, estar aberto ao contato e 

trocas de forma respeitosa e acolhedora; 

 

 Iniciar a comunicação buscando identificar qual a emoção presente na 

cena (raiva, medo, ansiedade, angústia, tristeza, irritação, indiferença). Acolher e 

ajudar a expressão da emoção, validando-a e procurando estabelecer uma relação de 

confiança; 

 

 

 Iniciar a comunicação mantendo atenção à linguagem verbal e não 

verbal (gestos, expressões faciais,   atitude corporal) da equipe e todos os sujeitos 

envolvidos; 

 

  Identificar situações relacionadas ao contexto da crise/urgência, fatores 

desencadeantes, como eventos desfavoráveis, estressores cotidianos ou conflitos 

com outras pessoas. Uma vez identificados, explicitar que reconhece a situação 

conflitiva, dialogando em busca de outras soluções, mantendo o tom de voz normal, 

sem tomar partido e promovendo consensos possíveis. Observar que a aproximação 

ou distanciamento corporal pode contribuir para alívio na cena e relações; 
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   Realizar avaliação primária e secundária observando o estado mental 

(ex: lucidez, orientação e noção da realidade) e considerando as condições clínicas 

específicas de cada situação; 

 

 Dialogar com familiares e pessoas próximas e identificar parentes, 

amigos ou outros profissionais que possam facilitar o entendimento e manejo da 

situação; 

 

 No caso da pessoa possuir vinculação com outro ponto de atenção da 

rede, tais como CAPS e UBS e usar essa informação, dizendo que fará contato com 

o profissional/serviço de referência, e posteriormente, comunicar o contato à Central 

de Regulação; 

 

 Rever as informações passadas pela regulação e coletar dados 

relacionados às condições de saúde do indivíduo, como antecedentes relevantes 

(transtorno mental diagnosticado, uso de substâncias psicoativas, crises anteriores, 

doenças clínicas e tratamentos prévios) e capacidade de autocuidado; 

 

 Considerar solicitar à Central de Regulação a necessidade de apoio de 

profissionais da saúde mental e/ou do próprio SAMU. Policiais/bombeiros podem ser 

acionados em casos que coloquem em risco a segurança da cena; 
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 Oferecer e negociar opções de conciliação e formas de lidar com o 

evento desencadeante, estimulando a tranquilização e melhor resolução da situação; 

 

 Considerar a importância de acolher os familiares e/ou outras pessoas 

envolvidas na cena; 

 

 Considerar o limite da mediação se presença de agravos da situação 

(estresse da equipe e/ou do ambiente, piora clínica do paciente e tempo excessivo); 

 Considerar a possibilidade de substituir o mediador; 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para comunicar a situação 

clínica atualizada, orientações e definição do encaminhamento. 

 

AC40 - Agitação e situação de violência 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Paciente com quadro de hiperatividade, inquietude, angústia, irritabilidade e 

verborreia ou em uma atitude hostil (física e/ou verbal), ameaçadora ou em franca 

agressão. Irritabilidade exacerbada, medo e estresse são sentimentos que podem 

estar na base dessas situações. 
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Conduta em paciente armado 

 

 Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA). 

 

 Em caso de presença de objetos que podem ser utilizados para agressão 

ou autoagressão, informar o médico regulador para solicitar apoio da autoridade 

policial. 

 

 Na presença do apoio tentar negociar com o paciente a 

entrega/abandono do objeto, exceto na presença de arma de fogo. 

 

 Na presença de armas de fogo ou nos casos de resistência à 

entrega/abandono do objeto, a autoridade policial assumirá a mediação. 

 

 Após o desarme, medicar visando à tranquilização do paciente. Utilizar: 

• Haloperidol 5mg IM + Prometazina 50mg IM. Em longos deslocamentos pode-se 

repetir a dose do Haloperidol a cada 30 min. 

 

 Somente em pacientes com suspeita de intoxicação por drogas 

estimulantes pode-se associar Midazolan 5mg IM.  

 

Realizar contato com a Regulação Médica para comunicar a situação clínica 

atualizada, orientações e definição do encaminhamento. 
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Conduta em paciente desarmado 

 

 Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA). 

 

 Abordar a cena conforme protocolo de manejo da crise (Protocolo 

AC39). 

 

 Demonstrar interesse e consideração pela situação, tentando 

estabelecer uma relação de confiança e deixando claro que você está ali para ajudar, 

na tentativa de tranquilizá-lo. 

 

 Ouvir atentamente o que o paciente tem a dizer, incluindo sua linguagem 

corporal. 

 

 Utilizar frases curtas e simples e repetir propostas. 

 

 Identificar um parente, amigo, ou profissional preferencialmente indicado 

pelo paciente, que possa oferecer suporte e negociar as necessidades de apoio e as 

formas de lidar com a situação. 

 

 Perguntar o que está acontecendo que possa estar causando a agitação, 

tentando associar o estado de agitação a quatro situações: 
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• raiva–- hostilidade, fala exaltada, tensão muscular, etc.; 

• euforia – hiperatividade, verborreia, ideia de grandeza, insônia, etc.; 

• medo – atitude de desconfiança, sensação de ameaça, etc.; e 

• confusão mental – desorientação, discurso incoerente, etc. 

 

 Investir na conversa com alguém agitado é uma estratégia potente para 

a redução da agitação, mesmo não havendo resposta verbal do paciente 

 

 Ofertar opções para que o paciente possa escolher, mantendo postura 

firme e segura para negociar limites, sem desafiá-lo nem confrontá-lo. 

 

 Distensionar as situações de raiva, euforia e medo: 

• raiva – explicitar que reconhece a raiva, mas dialogar em busca de outras 

soluções; 

• euforia – manter o diálogo com atitudes claras, indicando limites e 

possibilidades, proporcionando um 

ambiente com poucos estímulos, que favoreça a tranquilização; e 

• medo – explicitar que reconhece o medo, ter atitude protetiva, escuta e fala 

acolhedoras. 

 

 Não fazer julgamentos e não prometer algo que não será realizado. 
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 No caso de confusão mental (alteração do nível de consciência) 

considerar (Protocolo AC25). 

 

 Quando possível, realizar a avaliação primária e secundária como 

estratégia para mudar o foco e tranquilizar. 

 

 Em situação de agressão iminente, buscar o apoio e aproximação de 

outras pessoas na mediação, de modo a transmitir a mensagem de superioridade de 

força. 

 

 Se:  

• estiver superado o estado de agitação e/ou situação de violência, medicar 

com Diazepan 10mg VO; e 

• persistir o estado de agitação, medicar visando à tranquilização do paciente. 

Utilizar Haloperidol 5mg IM + Prometazina 50mg IM. Em longos deslocamentos pode-

se repetir a dose do Haloperidol a cada 30min. Somente em pacientes com suspeita 

de intoxicação por drogas estimulantes pode-se associar Midazolan 5mg IM. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para comunicar a situação 

clínica atualizada, orientações e definição do encaminhamento. 
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AC43 - Autoagressão e risco de suicídio 

 

Critérios de inclusão: 

 

• Paciente em condição de intenso sofrimento, que se manifesta por meio de 

desejo, impulso, ideação ou planejamento de atos autolesivos comumente 

direcionados ao objetivo de levar à morte; 

• Paciente que apresenta sinais de autonegligência grave; 

• Presença de sentimento de desesperança e/ou culpa, conflitos interétnicos ou 

familiares, rupturas ou alterações significativas no contexto de vida do sujeito, como 

doença grave ou terminal, perda de um ente querido, perda de poder econômico ou 

desemprego. 

• Cena que envolva uma pessoa em situação de sofrimento, com sinais de 

desespero, angústia e/ou desesperança, em local de risco elevado que possa levar a 

lesões graves ou à morte, como pontes altas e viadutos, plataformas de trem/metrô, 

vias de tráfego intenso de veículos e mar. 

 

Obs.: os aspectos elencados podem estar presentes em situações de 

autoagressão e risco de suicídio. No entanto, de forma isolada, esses aspectos não 

podem ser considerados critérios de inclusão. 
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Conduta: 

 

ASPECTOS GERAIS 

 

 Ao se aproximar do local da ocorrência, desligar a sirene e manter 

apenas os sinais luminosos, sem pisca ou estrobo; 

 

 Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA); 

 

 Em caso de presença de objetos ou condições que promovam risco de 

heteroagressão ou autoagressão, informar o médico regulador para que solicite apoio 

de equipes especializadas e/ou autoridades policiais. Exemplos: 

•  Objetos: armas de fogo, armas brancas, vidros quebrados, etc.; 

• Condições: altura (risco de queda), tráfego intenso (risco de atropelamento), 

água (risco de afogamento), refém, etc. 

 

 Afastar curiosos, imprensa ou qualquer estímulo que possa contribuir 

para o aumento do estresse na cena; 

 

 Abordar o paciente conforme os princípios previstos no protocolo de 

Manejo da Crise em Saúde Mental (AC39), considerando, em especial, as seguintes 

medidas: 
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• Definir um mediador (preferencialmente um profissional de saúde treinado), 

considerando a receptividade do paciente em relação à formação de vínculo; 

• Desligar ou baixar o som do rádio comunicador e/ou do celular; 

• Aproximar-se de forma tranquila para ser visto pelo paciente e manter a 

segurança; 

• Identificar-se (nome e função) e explicar o motivo da aproximação (oferecer 

ajuda, escuta, apoio); 

• Iniciar a comunicação diretamente com o paciente, preferencialmente 

garantindo a privacidade do contato e encorajando a expressão de problemas e 

sentimentos vivenciados; 

• Perguntar o que está acontecendo e demonstrar interesse e consideração 

pela situação, tentando estabelecer uma relação de confiança e deixando claro que 

você está ali para ajudar o paciente. 

• Fraseologia: “Gostaria de entender como você está se sentindo”; “Posso me 

aproximar?”; “Ficarei o tempo que for necessário para ajudar”. 

• Identificar e legitimar (“Dá para entender”; “É compreensível”; “Estou 

entendendo”) a emoção presente na cena (raiva, desconfiança, medo, ansiedade, 

angústia, tristeza, irritação, desesperança, indiferença, frustração) e atentar às 

situações descritas pelo paciente como insuportáveis (“Não aguento mais”; “Sou um 

peso para os outros”; “Eu preferia estar morto”; “Estão querendo acabar com a minha 

vida”); 

• Estabelecer o ritmo da conversação sem pressa para chegar ao desfecho do 

atendimento, transmitindo ao paciente a sensação de que ele não está sozinho. 
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• Incentivar a mudança de local da conversa para um local mais seguro 

somente quando avaliar que essa atitude não aumentará o estresse ou a desconfiança 

do paciente. Exemplos: proponha outro lugar para continuarem a conversa que possa 

trazer mais conforto; ofereça água ou papel e caneta para escrever. 

• Se a situação for de risco, pode ser preferível não deixar que o paciente se 

mova sem ajuda especializada; mantenha o diálogo, negociando para que a pessoa 

permaneça imóvel, enquanto se articulam estratégias de intervenção (colchão de ar, 

escada, etc.). 

• Identificar eventos atuais, pessoas e outros estressores que possam ter 

precipitado a crise suicida. Valorizar: 

• Histórico de ameaças e tentativas anteriores de autoagressão e/ou suicídio; 

• Histórico psiquiátrico e tratamentos de saúde mental (uso abusivo de 

substâncias psicoativas, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos como delírios 

persecutórios e alucinações auditivas de comando); 

• Sinais de intoxicação por álcool, outras drogas, pesticidas e/ou 

medicamentos; 

• Condições biológicas, psicossociais, situacionais e culturais pertinentes 

(dolorosas, terminais, recusa do tratamento de doenças, insônia, sensação de 

isolamento ou solidão, desemprego ou dificuldade financeira, término de relação 

amorosa, falecimento de ente querido, ausência de perspectivas ou projetos futuros). 

• Abordar o tema relativo à autoagressão e/ou ao risco de suicídio 

demonstrando uma postura de cuidado e, principalmente, evitando adotar uma 
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postura de julgamento ou pressionar o paciente a fornecer detalhes da situação 

vivenciada. 

• Fraseologia: “Imagino que o tamanho do seu sofrimento (dor) seja tão grande 

(insuportável) a ponto de já ter desejado morrer”; “Está considerando que acabar com 

a própria vida é a melhor solução?”; “Os pensamentos ou sonhos com morte têm sido 

frequentes?”; “Ouve vozes ou vê coisas que trazem sensações ruins ou negativas?”; 

“Tem abusado de álcool e drogas?”; “Tem alimentado ideias de como morrer?”; “Tem 

alguém com quem você consegue conversar sobre isso?”. 

 

• Oferecer e negociar formas alternativas de lidar com o evento desencadeante, 

estimulando a tranquilização e a reflexão sobre outras possibilidades de resolução da 

situação; 

• Não desafiar a pessoa e não prometer algo que não será realizado. 

• Respeite as regras propostas pelo paciente que forem seguras e razoáveis, 

como não se aproximar em demasia, chamar familiares ou outras pessoas, mudar o 

negociador, etc.; 

• Explique o motivo da impossibilidade e/ou informe que você precisará 

consultar outras pessoas antes de efetivar promessas que não pode cumprir; 

• No caso da presença de familiares ou conhecidos, avaliar e negociar com o 

paciente as condições de afastamento ou permanência de tais pessoas na cena. 

• Manter a concentração na conversa e evitar conversas paralelas com outros 

membros da equipe; 

• Jamais deixar o paciente sozinho. 
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 Durante o manejo verbal e a negociação, são ações importantes que 

podem ser realizadas pelo mediador ou por outros membros da equipe de 

atendimento: 

• Identificar um familiar, um amigo, uma referência comunitária ou um 

profissional preferencialmente indicado pelo paciente que possa oferecer suporte e 

negociar necessidades de apoio e formas de lidar com a situação, bem como fornecer 

informações que possam ajudar na compreensão dos acontecimentos; 

• Comunicar em voz baixa e com discrição ou por meio de bilhetes entregues 

ao mediador as informações obtidas junto à família e à comunidade. 

 

 Avaliar, a partir da mediação, a presença de fatores de risco e fatores de 

proteção: 

• Intenção suicida e/ou de autoagressão (até que ponto o paciente intenciona 

agir a respeito de seus pensamentos autodestrutivos; sinais de automutilação); 

• Ideação suicida e/ou pensamento de autoagressão (ideia, desejo e 

pensamento voltados para o ato de cometer suicídio); 

• Planos suicidas (grau de estruturação/detalhamento, letalidade do método e 

acesso aos meios para o ato planejado); 

• Nível de impulsividade e autocontrole do paciente, com atenção para a 

velocidade com que passa da ideia (pensamento) ao ato, a capacidade de reflexão 

(ponderação) sobre os desejos e pensamentos, e o padrão de respostas (atitudes); 

• Estado mental (lucidez, juízo crítico, orientação e noção da realidade); 
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• Fatores protetivos (relação familiar, religiosidade, suporte social, projetos de 

vida, esperança e percepção de que a situação pode melhorar, “há saída”). 

 

 Diante do aceite de ajuda por parte do paciente, realizar, assim que 

possível, a avaliação primária (protocolo AC1) e a avaliação secundária (protocolo 

AC2), atentando a sinais de intoxicação exógena e automutilação. 

• Afim de preservar a confiança e manter o paciente colaborativo na 

continuidade da abordagem pré-hospitalar, não utilizar a contenção física antes de 

esgotar todos os recursos de manejo da crise ou na tentativa de disciplinar, retaliar ou 

coagir o paciente; 

• Considerar a abordagem medicamentosa, conforme o protocolo AC40, em 

casos de intensa agitação. 

 

 Monitore o tempo todo a segurança da cena e mantenha atenção 

redobrada sobre mudanças de comportamento do paciente, mesmo que ele aparente 

calma durante a abordagem. Uma comunicação clara sobre a intenção, os objetivos, 

a ordem dos procedimentos, entre outros esclarecimentos, pode reduzir riscos. 

 

 Cuidados durante o transporte do paciente na ambulância do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): 

• Negociar com o paciente ao menos a fixação dos cintos de segurança da 

maca; 
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• Retirar do alcance do paciente quaisquer objetos soltos que fiquem dentro da 

ambulância; 

• Manter à mão uma linha de comunicação com a regulação para solicitar ajuda, 

se for o caso; 

• Manter atenção à linguagem não verbal (gestos, expressões faciais, atitude 

corporal) do paciente; 

• Evitar o uso de sirene e manobras muito bruscas durante o trajeto; 

• Evitar novos assuntos dentro da ambulância, pois eles podem incitar reações 

inesperadas; busque apenas responder solicitações do paciente e reitere a postura 

de ajuda/apoio. Jamais o deixe sem resposta; 

• Se a pessoa estiver contida, atente para o monitoramento contínuo do nível 

de consciência, dos sinais vitais, da perfusão sanguínea e dos membros contidos 

(avaliar a ocorrência de dor, calor, edema, ferimento e garroteamento). 

 

 Caso o suicídio seja consumado, seguir protocolo específico de trauma; 

 

  Realizar contato com a Central de Regulação das Urgências (CRU) para 

comunicar a situação a partir da avaliação realizada e para orientações e definições 

quanto aos encaminhamentos; 

 

 Registrar ações e intercorrências na ficha de atendimento. Recomenda-

se o registro das orientações passadas à família, se houver. 
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CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA O CASO DE PACIENTE ARMADO 

 

• Na presença de apoio especializado ou policial, negociar com o paciente a 

entrega ou o abandono do objeto: 

• Se a pessoa dispõe de arma de fogo, peça que ela coloque a arma no chão e 

se afaste. Jamais solicite que ela desarme o artefato. Peça apenas que o coloque no 

chão. Equipes especializadas se responsabilizarão pelo desarme do objeto; 

• Nos casos de resistência à entrega ou ao abandono do objeto, o apoio 

especializado e/ou a autoridade policial têm prioridade na mediação. 

 

15.1.3. SAV – TRAUMA:  

 

AT1 - Avaliação primária do paciente com suspeita de trauma ou em 

situação ignorada 

 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Em toda abordagem de pacientes com suspeita de trauma ou em situação 

ignorada (onde não é possível excluir a possibilidade de trauma). 

 

Conduta: 

 Garantir a segurança do local (Protocolo PE1); 
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 Avaliar a responsividade (chamar o paciente) e executar 

simultaneamente a estabilização manual da coluna cervical e iniciar verificação da 

respiração; 

 

 Avaliar as vias aéreas: 

• manter as vias aéreas pérvias através de manobras de abertura das vias 

aéreas para o trauma, retirar secreções e corpo(s) estranho(s) da cavidade oral; 

• considerar o uso de cânula oro ou nasofaríngea; 

• oximetria e O2 por máscara facial, 10 a 12 l/min, se SatO2 < 94%; 

• estabilizar manualmente a cabeça com alinhamento neutro da coluna cervical; 

• colocar o colar cervical assim que possível; 

• avaliar as indicações de via aérea definitiva; 

 

 Avaliar a presença de boa respiração e oxigenação: 

• avaliar o posicionamento da traqueia e presença ou não de turgência jugular; 

• expor o tórax e avaliar a ventilação; 

• avaliar a simetria na expansão torácica; 

• observar presença de sinais de esforço respiratório ou uso de musculatura 

acessória; 

• avaliar a presença de lesões abertas e/ou fechadas no tórax; 

• no paciente com ventilação anormal, realizar a palpação de todo o tórax; 

• realizar ausculta torácica; 
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• considerar a necessidade de ventilação assistida através de BVM com 

reservatório, caso a frequência 

respiratória seja inferior a 8 mrm, ou não mantenha ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

• avaliar as indicações de via aérea definitiva; 

 

 Avaliar a circulação: 

• controlar sangramentos externos com compressão direta da lesão e/ou 

torniquete (conforme indicado); 

• avaliar o estado circulatório: 

• avaliar o reenchimento capilar (normal até 2 segundos); 

• avaliar características da pele (temperatura, umidade e coloração); 

• avaliar pulso central e radial: 

• Pulso radial ausente e pulso central presente, seguir Protocolo de Choque 

(Protocolo AT4); 

• Pulso radial ausente e pulso central ausente, seguir com Protocolo de PCR 

(Protocolo AC5); 

• se possível, aferir pressão arterial precocemente; 

 

 Avaliar o estado neurológico: 

• AVDI ou a Escala de Coma de Glasgow; 

• Pupilas; 
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 Expor com prevenção e controle da hipotermia: 

• cortar as vestes do paciente sem movimentação excessiva e somente das 

partes necessárias; 

• proteger o paciente da hipotermia com auxílio de manta aluminizada; 

• utilizar outras medidas para prevenir a hipotermia (ex: desligar o ar 

condicionado da ambulância); 

 

 Realizar contato com a regulação médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT2 - Avaliação secundária do paciente com suspeita de trauma ou em 

situação ignorada 

 

Critérios de inclusão: 

 

Em toda abordagem de pacientes com suspeita de trauma ou em situação 

ignorada após a realização da Avaliação Primária (Protocolo AT1) 

 

Conduta: 

 

 SINAIS VITAIS E ENTREVISTA SAMPLA (com o paciente, familiares ou 

terceiros) 

• nome e idade; 
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• verificação dos sinais vitais; 

• respiração (frequência, ritmo e amplitude); 

• pulso (frequência, ritmo e volume); 

• pressão arterial; 

• pele (temperatura, cor, turgor e umidade); 

• S: sintomas? principal queixa? 

• A: tem alergias? problema ou doença atual? 

• M: medicamentos e/ou tratamentos em uso? 

• P: passado médico/prenhez (gravidez) – problemas de saúde ou doença 

atual? 

• L: ingeriu líquidos ou alimentos? última refeição? 

• A: ambiente do evento? 

Obs: Em pacientes inconscientes ou impossibilitados de responder, buscar 

informações com circundantes ou 

familiares. 

 

 AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR 

• oximetria de pulso se disponível; 

• glicemia capilar se disponível; 

 

 EXAME DA CABEÇA AOS PÉS, FRENTE E DORSO 
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Objetivo específico: localizar ferimentos, sangramentos, afundamentos, 

desvios, hematomas, alterações na cor da pele ou mucosas, assimetrias, 

instabilidades, alterações de motricidade e sensibilidade. 

Propedêuticas a serem utilizadas: Inspeção seguida de palpação, ausculta e 

percussão. 

 

Cabeça e face: 

• inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, pupilas 

(verificar diâmetro, reação à luz e simetria pupilar) nariz e boca; 

• observar alterações na coloração e temperatura da pele. 

Pescoço: 

• avaliar região anterior e posterior; 

• avaliar em especial se há distensão das veias e/ou desvio de traqueia. 

Tórax: 

• observar em especial se há uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, 

movimentos assimétricos, 

afundamentos, ferimentos incluindo o sinal do cinto de segurança etc. 

Abdome: 

• observar contusões ou lesões abertas, distensão abdominal, dor à palpação 

e ao rechaço, abdome em tábua e sinal do cinto de segurança. 

Pelve: 

• observar sangramentos, contusões ou lesões abertas, realizar palpação das 

cristas ilíacas na busca de 
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dor e/ou instabilidade realizando compressão látero-medial e ântero-posterior. 

Membros: 

• observar em especial a palpação de pulsos distais e perfusão dos membros 

(reenchimento capilar) 

• avaliar a força motora, solicitando que o paciente movimente os pés e/ou eleve 

uma perna de cada vez, 

aperte a mão do profissional e/ou eleve um braço de cada vez, se não houver 

suspeita de lesão; 

• avaliar a sensibilidade; 

• sempre realizar a avaliação comparando um membro com o outro. 

Dorso (se possível): 

•inspecionar a presença de deformidades, contusões, hematomas, ferimentos; 

• palpar processos espinhosos durante o posicionamento na prancha longa em 

busca de dor. 

 

AT3 - Avaliação da cinemática do trauma (padrão básico de lesões) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Em toda abordagem de pacientes de trauma com o objetivo de relacionar o 

mecanismo do trauma à presença de lesões específicas, ampliando a capacidade de 

suspeição para a presença de lesões e a tomada de decisão. 
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Conduta: 

 Avaliar aspectos de cada tipo de trauma. 

Impacto Frontal 

Lesões esperadas: 

• fratura de coluna cervical; 

• tórax instável anterior; 

• contusão miocárdica; 

• pneumotórax; 

• secção de aorta; 

• lesão de baço ou fígado; 

• fratura ou luxação de quadril e/ou de joelho e tornozelo; 

• ejeção. 

Obs: Considerar a trajetória possível: por cima do volante (cabeça em direção 

ao parabrisa) ou por baixo do volante (cabeça em direção ao painel). 

Achados no veículo: 

• deformidade na parte anterior; 

• deformidade no volante; 

• marcas no painel; 

• parabrisa em “olho de boi”; 

• airbag acionado. 
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Impacto Lateral 

Lesões esperadas: 

• fratura de clávicula; 

• fratura de costelas; 

• contusão pulmonar; 

• pneumotórax; 

• compressão de órgãos sólidos; 

• entorse contralateral do pescoço; 

• fratura de coluna cervical; 

• fratura de pelve ou acetábulo. 

 

Achados no veículo: 

• intrusão da porta 

• intrusão de painel lateral 
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Impacto Traseiro 

Lesões esperadas: 

• lesão de coluna por hiperextensão (chicote). 

Achados no veículo: 

• intrusão da parte posterior do veículo alvo. 

Obs: Avaliar posição do encosto de cabeça 

 

 

Capotamento 

Lesões esperadas: 
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• lesões variadas derivadas dos diferentes 

impactos sofridos; 

• lesões de órgãos internos mesmo com uso de restritores de segurança; 

• ejeção. 

Achados no veículo: 

• impactos de ângulos diferentes 

Obs: A ejeção coloca o paciente no grupo de risco de praticamente todo tipo de 

lesão E a mortalidade aumenta consideravelmente. 

 

 

 

Avaliação da cinemática do trauma (padrão básico de lesões) 

 

Atropelamento 

 

Avaliar: 

• 3 impactos no adulto: contra MMII e quadril; 

tronco contra o capô; paciente contra o chão; 

• peso e altura do paciente em relação à altura 
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do veículo. 

 

Lesões esperadas: 

• traumatismo craniano; 

• traumatismo raquimedular; 

• lesões torácicas e abdominais; 

• fraturas das extremidades inferiores; 

• ejeção. 

 

Achados no veículo: 

• intrusão da parte anterior. 

• parabrisa quebrado. 
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Colisões de motocicleta 

 

Lesões esperadas: 

• traumatismo craniano; 

• traumatismo raquimedular; 

• lesão de MMII; 

• lesões torácicas e abdominais; 

• fraturas das extremidades inferiores; 

 

Achados: 

• sinais de impacto no capacete e no guidão 

 

Obs: Por não haver contenção, há alto risco de ejeção e suas lesões 

decorrentes. 
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AT4 – Choque 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Reconhecimento dos sinais e sintomas. 

 

Critérios e tipos de choque: 

 

 

 

Classificação do choque hipovolêmico: 
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Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) com ênfase para: 

• avaliar responsividade; 

• manter via aérea pérvia; 

• estabilizar coluna cervical, se suspeita de trauma; e 

• identificar e controlar sangramentos, se necessário (considerar compressão, 

torniquete, imobilização de pelve e membros, se necessário) 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• coletar história SAMPLA; 

• monitorizar oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais; 

• posicionar o paciente de forma compatível com a modalidade do choque, 

visando à melhora da sintomatologia e controle de danos; 

• realizar a prevenção de hipotermia: manter temperatura adequada da 

ambulância, remover roupas molhadas e usar manta térmica ou cobertor; e 

• tentar identificar a causa do choque e iniciar tratamento específico. 

 

 Instalar acesso venoso periférico ou considerar punção intraóssea (IO) 

após 2 tentativas sem sucesso. Na impossibilidade da IO, realizar dissecção venosa 

ou punção de jugular externa. 

 

 Realizar abordagem medicamentosa: 
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• oferecer O2 suplementar sob máscara não reinalante 10 a 15 l/min se SatO2 

< 94%. 

• repor volemia com solução cristaloide isotônica, com o objetivo de manter 

pressão sistólica > 80 mmHg. No TCE considerar manter a pressão sistólica 

>90mmHg. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT5 - TCE – Trauma Cranioencefálico 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

• na avaliação da cinemática do trauma há suspeita de acometimento direto da 

região craniofacial. 

• na avaliação da cinemática do trauma há acometimento indireto da região 

craniofacial por mecanismos de aceleração e desaceleração. 

• em todos os pacientes traumatizados com alteração do nível de consciência. 

 

Conduta: 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• garantir a estabilização manual da coluna cervical; 

• garantir permeabilidade de via aérea; 
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• administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%; 

• monitorizar a oximetria de pulso; e 

• avaliar precocemente a Escala de Coma de Glasgow. 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas ou se Escala de Como Glasgow < 8. 

 

 Controlar sangramentos externos. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

Choque (Protocolo AT4) com ênfase para a manutenção da pressão sistólica > 90 

mmHg. 

 

 Realizar a avaliação secundária (Protocolo AT2) se a gravidade do 

quadro permitir. Deve ser dada ênfase para: 

• avaliação das pupilas (se assimetria >1mm, pesquisar sinais focais); 
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• repetição seriada da Escala de Coma de Glasgow; 

• avaliação da motricidade (déficits motores); 

• avaliação dos sinais vitais; 

• avaliação da glicemia capilar; 

• exame da cabeça e coluna; e 

• história SAMPLA (ênfase para histórico de convulsões, diabetes, AVC, uso de 

drogas ilícitas e/ou álcool). 

• Prevenção da perda de calor corporal; 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT6 - Trauma de face 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Na presença de trauma direto na face e alguns dos sinais ou sintomas abaixo: 

• dor, edema, ferimentos, sangramentos, deformidades, hematomas, 

equimoses, alterações visuais e de abertura bucal; 
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• má oclusão dentária, mordida cruzada, traumas dentários e trismo mandibular; 

• mobilidade de segmentos ósseos ou crepitações; 

• irregularidade dos contornos à palpação da mandíbula, das margens 

orbitárias e do nariz; 

• perda ou diminuição da acuidade visual, presença de hematomas, diplopia, 

oftalmoplegia e distopia (deslocamento do olho); 

• aplainamento ou assimetria da face; edema facial e/ou periorbitário; 

• selamento do dorso nasal, rinorragia ou rinorreia (líquido cerebroespinal); e 

• impossibilidade de assumir a posição supina (especialmente nas fraturas de 

mandíbula bilaterais, com perda da capacidade de protrusão da língua e obstrução 

das vias aéreas na posição supina). 

 

Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para a 

manutenção da permeabilidade da via aérea: 

• se necessário, intubação orotraqueal (nasotraqueal é contraindicada) ou 

máscara laríngea; e 

• se intubação difícil, realizar cricotireoidostomia. 

 

 Administrar O2 para manter SatO2 _ 94%. 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 
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 Controlar hemorragias de tecidos moles; cobrir as feridas com gazes ou 

compressas estéreis; realizar tamponamento nasal anterior no caso de rinorragia. 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Imobilizar com bandagens ou faixas, envolvendo a mandíbula e o crânio. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e complementar com a imobilização 

adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento 

anatômico, sem atraso para o transporte; 

 

 Realizar analgesia. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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AT7 - Trauma ocular 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Trauma no olho com alguns dos sinais ou sintomas: 

• ferimento, queimadura, corpo estranho, hematoma, sangramento, 

enucleação; e 

• alteração da visão. 

 

Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) e avaliação secundária 

(Protocolo AT2). 

 

 Estabelecer a conduta adequada para cada situação: 

• Ferimento: cobrir o globo ocular com gaze umedecida em SF e proteger o 

local; 

• Queimadura química: realizar irrigação copiosa com água ou SF, iniciando o 

mais rápido possível; 

manter a irrigação durante o trajeto para o hospital ou por um tempo mínimo de 

20 min; cuidar para que o outro olho não seja atingido pelo líquido da irrigação, 

realizando a lavagem do canto nasal para o canto auricular. Nas lesões por qualquer 

produto químico em pó, realizar limpeza mecânica cuidadosa das pálpebras e face 
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com gaze e depois iniciar a irrigação contínua dos olhos, mantendo-a durante o trajeto 

para o hospital; 

• Queimadura térmica: resfriar, irrigando com SF; em seguida, cobrir os dois 

olhos com gaze umedecida em SF; 

• Corpo estranho: não remover o corpo estranho ou só fazê-lo se estiver solto, 

usando irrigação com SF; se corpo estranho cravado, estabilizar o objeto (no mínimo 

em 1/3 da porção externa do objeto); não exercer pressão direta sobre qualquer 

ferimento no globo ocular; não fazer curativo compressivo em olho com sangramento; 

cobrir os dois olhos com curativo estéril se for necessário impedir o movimento ocular; 

e 

• Enucleação: não tentar recolocar o globo ocular enucleado dentro da órbita; 

cobrir o globo ocular com gaze umedecida com SF e proteger o local; realizar curativo 

oclusivo nos dois olhos. 

 

 Considerar analgesia. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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AT8 - Fratura de costela 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

História de trauma torácico associado a alguns dos seguintes sinais e sintomas 

abaixo: 

• lesões externas na região torácica (equimose, hiperemia ou ferimento local); 

• dispneia (desconforto respiratório); 

• dor torácica à inspiração ou expiração, bem como à palpação; e 

• crepitação óssea ou enfisema subcutâneo à palpação. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de dificuldade respiratória: dispneia (desconforto respiratório); 

• presença de murmúrio vesicular alterado; e 

• avaliação do tórax (crepitação e presença de sensibilidade/dor). 

 

 Administrar O2 para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 
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 Considerar acesso venoso. 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Imobilizar usando o braço do paciente, tipoia e faixas. 

 

 Encorajar a inspiração profunda ou a tosse, apesar da dor, para 

prevenção de atelectasias, pneumonias e alcalose respiratória. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT8 - Fratura de costela 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

História de trauma torácico associado a alguns dos seguintes sinais e sintomas 

abaixo: 
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• lesões externas na região torácica (equimose, hiperemia ou ferimento local); 

• dispneia (desconforto respiratório); 

• dor torácica à inspiração ou expiração, bem como à palpação; e 

• crepitação óssea ou enfisema subcutâneo à palpação. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de dificuldade respiratória: dispneia (desconforto respiratório); 

• presença de murmúrio vesicular alterado; e 

• avaliação do tórax (crepitação e presença de sensibilidade/dor). 

 

 Administrar O2 para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Considerar acesso venoso. 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Imobilizar usando o braço do paciente, tipoia e faixas. 
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  Encorajar a inspiração profunda ou a tosse, apesar da dor, para 

prevenção de atelectasias, pneumonias e alcalose respiratória. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT9 - Tórax instável 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Trauma torácico com dois ou mais arcos costais adjacentes fraturados; pelo 

menos dois pontos do mesmo arco costal associado a alguns dos sinais e sintomas 

abaixo: 

• dor torácica à inspiração ou expiração, bem como à palpação; 

• crepitação óssea ou enfisema subcutâneo à palpação; 

• movimentos torácicos paradoxais à respiração (sinal tardio, que pode ser 

precocemente percebido à palpação do gradil costal); 

• lesões externas na região torácica; 
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• dispneia (desconforto respiratório); 

• taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); e 

• hipóxia ou cianose. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de dificuldade respiratória (taquipneia com ventilação superficial), 

hipóxia e/ou cianose; 

• necessidade de via aérea avançada; e 

• avaliação da condição da parede torácica. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 
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 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT10 - Pneumotórax simples 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

História de trauma torácico não associado a sinais de choque descompensado 

(hipotensão), acompanhado de alguns dos seguintes sinais e sintomas: 

• lesões externas na região torácica (equimose, hiperemia ou ferimento local); 
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• dispneia (desconforto respiratório); 

• hipóxia; e 

• murmúrio vesicular diminuído; percussão normal ou hipertimpânica. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• avaliação da presença de dificuldade respiratória: dispneia (desconforto 

respiratório), taquipneia (FR >28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• presença de murmúrio vesicular e percussão alterados; e 

• presença de hipóxia ou cianose. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 
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 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a descompressão torácica de alívio se houver suspeita ou 

evolução para pneumotórax hipertensivo (Protocolo A12). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 

AT11 - Pneumotórax aberto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Lesão aberta no tórax com franca comunicação entre o ar ambiente e a 

cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem do ar através do ferimento. 

Geralmente é produzido por objetos perfurantes ou lesões por armas de fogo ou arma 

branca e, ocasionalmente, por trauma contuso. 
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Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• avaliar a ventilação: presença de dispneia (desconforto respiratório), 

taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• presença de sinais de hipóxia ou cianose; 

• avaliar a parede torácica anterior e posterior (se possível) para detecção do 

ferimento; e 

• cobrir imediatamente o ferimento com curativo oclusivo com plástico ou papel 

metálico com 3 pontos/lados de fixação. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

em caso de ventilação ou oxigenação inadequadas após o selamento do ferimento. 
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 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessário, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Considerar analgesia. 

 

 Caso ocorra piora do esforço respiratório, considerar a possibilidade de 

pneumotórax hipertensivo e remover o curativo de 3 pontos para permitir a 

descompressão da tensão acumulada, reposicionando-o a seguir. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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AT12 - Pneumotórax hipertensivo 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Trauma torácico associado obrigatoriamente a sinais de choque 

descompensado (hipotensão) e alguns dos seguintes sinais e sintomas abaixo: 

• lesões externas na região torácica (equimose, hiperemia ou ferimento local); 

• dispneia (desconforto respiratório); 

• taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• hipóxia ou cianose; 

• respiração superficial; 

• queixa de dor torácica; 

• sinais clínicos precoces: murmúrio vesicular alterado (diminuído ou ausente); 

timpanismo alterado (aumentado mas de difícil detecção); e 

• sinais clínicos tardios: ingurgitamento das veias jugulares externas; desvio da 

traqueia para o lado contralateral à lesão e sinais de choque. 

 

Conduta 

 

1. Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de dispneia (desconforto respiratório); 

• presença de taquipneia ou bradipneia; 

• murmúrio vesicular e percussão alterados; 
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• presença de hipóxia ou cianose (e outros sinais de choque); e 

• detecção/suspeição do quadro. 

 

 Realizar a descompressão torácica de alívio. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Monitorizar o ritmo cardíaco. 

 

 Instalar acesso venoso. 
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 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4 ). 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a imobilização adequada 

da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, 

sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT13 - Hemotórax 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

História de trauma no tórax, de qualquer natureza, associado a um ou mais dos 

sinais e sintomas abaixo: 

• lesões externas na região torácica; 

• dispneia (desconforto respiratório); 

• taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• murmúrio vesicular ausente ou diminuído; 

• macicez à percussão; 

• sinais clínicos de choque; e 

• hipóxia ou cianose. 
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Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• avaliar presença de dificuldade respiratória: dispneia (desconforto 

respiratório), 

• taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• presença de murmúrio vesicular e percussão alterados (macicez no hemitórax 

afetado); 

• presença de hipóxia ou cianose; e 

• identificação e tratamento do choque (Protocolo AT4). 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 
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 Monitorizar o ritmo e frequência cardíaca. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Realizar a descompressão torácica de alívio se houver suspeita de 

Pneumotórax Hipertensivoconcomitante (Protocolo AT12). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros,em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT14 - Contusão pulmonar 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

História de trauma torácico associado a alguns dos seguintes sinais e sintomas: 
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• lesões externas na região torácica; 

• fratura de costela; 

• dispneia (desconforto respiratório); 

• taquipneia (FR > 28 IPM) ou bradipneia (FR < 8 IPM); 

• hipóxia ou cianose; 

• murmúrio vesicular alterado; e 

• fratura de costela. 

 

 

Conduta 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de dificuldade respiratória: dispnéia (desconforto respiratório), 

taquipnéia (FR > 28 IPM) ou bradipnéia (FR < 8 IPM); 

• presença de crepitação; 

• presença de murmúrio vesicular alterado; e 

• presença de hipóxia ou cianose. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 
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 Considerar ventilação sob pressão positiva com BVM com reservatório, 

caso não mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. 

 

 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 

AT15 - Tamponamento cardíaco 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Traumatismo torácico penetrante (mais comum) ou fechado, com alguns dos 

seguintes sinais: 

• hipotensão arterial; 

• ingurgitamento de jugular; 

• abafamento de bulhas cardíacas; 

• Tríade de Beck: ingurgitamento jugular, hipotensão e abafamento de bulhas; 

• taquicardia; 

• sinais de choque, que pioram progressivamente (por diminuição do débito 

cardíaco pela compressão ventricular); 

• pulso paradoxal (quando a PA sistólica cai mais de 10 mmHg durante a 

inspiração): pulso radial diminui ou desaparece na inspiração; 

• pressão de pulso reduzida; 

• diminuição da voltagem no eletrocardiograma; 

• dissociação eletromecânica (sinais clínicos de choque na ausência de 

hipovolemia e de pneumotórax hipertensivo sugere tamponamento cardíaco); e 

• AESP 

 

Conduta 

 

 Realizar a avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para: 

• presença de sinais de choque sem causa hemorrágica aparente. 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 
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 Considerar uma via aérea avançada, caso os métodos descritos 

anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação 

adequadas. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Realizar monitorização cardíaca contínua. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Repor volemia rapidamente durante o transporte (Protocolo AT4). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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AT16 - TAA – Trauma abdominal aberto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Lesão aberta no abdome, com mecanismo de trauma sugestivo (arma de fogo, 

arma branca, acidentes com veículos a motor, atropelamento e outros). 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) e secundária (Protocolo 

AT2). 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 

 

 Controlar sangramentos externos. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 
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 Providenciar cuidados com os ferimentos e objetos encravados ou 

empalados: 

 não devem ser movidos ou removidos no APH; 

 devem ser fixados e imobilizados para evitar movimentação durante o 

transporte; 

 se ocorrer sangramento ao redor do objeto, fazer pressão direta sobre o 

ferimento ao redor do objeto 

 (com a própria mão e/ou compressas); e 

 não palpar o abdome para evitar maior laceração de vísceras. 

 

 Providenciar cuidados em caso de evisceração: 

 não tentar recolocar os órgãos de volta na cavidade abdominal; e 

 cobri-los com compressas estéreis umedecidas com SF e plástico 

especial para evisceração, quando disponível. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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AT17 - TAF – Trauma abdominal fechado 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Lesão fechada no abdome, com mecanismo de trauma sugestivo (acidentes 

com veículos a motor, atropelamento, violência interpessoal e outros), associado a 

alguns dos seguintes sinais ou sintomas: 

 equimoses, contusões, escoriações e outras lesões no abdome; 

 equimose linear transversal na parede abdominal (sinal do cinto de 

segurança); 

 dor e sensibilidade à palpação abdominal; 

 rigidez ou distensão abdominal; e 

 sinais de choque sem causa aparente ou mais grave do que o explicado 

por outras lesões. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) e secundária (Protocolo 

AT2). 

 

 Administrar O2 em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso. 
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 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT18 - TRM – Trauma raquimedular 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Mecanismo de trauma sugestivo e presença de alguns sinais ou sintomas 

como: 

• impacto violento na cabeça, pescoço, tronco ou na pelve por qualquer 

mecanismo (p. ex. agressões, encarceramento em escombros de desabamento); 

• aceleração ou desaceleração repentina, inclinação lateral do pescoço ou 

tronco (p. ex., colisões de veículos motorizados em velocidade moderada a alta, 

atropelamento de pedestre, explosão); 
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• qualquer tipo de queda, especialmente em idosos; 

• ejeção ou queda de veículo motorizado ou outro dispositivo de transporte 

(patinete, skate, bicicleta, moto etc.); 

• acidente em águas rasas (p. ex. mergulho ou surfe); 

• lesão na cabeça, com qualquer alteração do nível de consciência; 

• dano significativo no capacete; 

• lesão contusa importante no tronco; 

• fratura por impacto ou outro tipo de desaceleração nas pernas ou quadril; 

• lesão na área da coluna (p. ex., ferimentos penetrantes); 

• presença de dor ou sensibilidade na região da coluna; 

• déficit ou sintoma neurológico: paralisias, parestesia, paresia (fraqueza), 

déficit neurológico abaixo do nível da lesão, priapismo; 

• presença de deformação anatômica da coluna; e 

• paciente cuja informação não é confiável: embriaguez, presença de lesões 

mais dolorosas que desviem a atenção (fraturas, queimaduras), barreiras de 

comunicação (idioma, surdez, pouca idade, etc.), paciente psiquiátrico e portadores 

de Doença de Alzheimer ou outra doença degenerativa neuromuscular. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária e condutas indicadas (Protocolo AT1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 
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 Administrar oxigênio em alto fluxo para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Considerar a possibilidade de Choque Neurogênico (hipotensão sem 

taquicardia e com vasodilatação periférica): seguir protocolo específico (Protocolo 

AT4). 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Realizar imobilizações necessárias: 

• na suspeita de lesão na coluna, imobilizar na posição supina (decúbito dorsal), 

alinhada e neutra, sobre prancha rígida (ou dispositivo similar de mesma finalidade), 

iniciando pela estabilização e alinhamento manual da cabeça (se não houver 

contraindicação). Essa estabilização deve ser mantida durante todo o tempo até a 

colocação do fixador de cabeça; 

• o alinhamento da cabeça está contraindicado e deve ser interrompido quando 

ocorrer piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência voluntária ao 

movimento, início ou aumento de déficit neurológico e espasmos dos músculos do 

pescoço. Nesses casos, imobilizar a cabeça na posição encontrada; e 

• paciente que se encontra dentro de veículo: 
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• realizar a retirada rápida se paciente grave, cena insegura ou necessidade de 

acesso a outro paciente com lesões mais graves ou em PCR (Protocolo AC5); 

• utilizar equipamento de retirada tipo KED quando indicado; e  

• após a retirada, imobilizar em prancha longa 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

ncaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT19 - Trauma de membros superiores e inferiores 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Paciente de trauma de extremidades apresentando algum dos seguintes sinais 

ou sintomas: dor, ferimento, deformidade, crepitação, encurtamento, alterações 

sensitivas, vasculares ou motoras. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Controlar sangramento externo com curativo compressivo estéril. 
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 Considerar breve limpeza/enxague dos ferimentos abertos com solução 

salina em caso de sujidade grosseira. 

 

 Cobrir ferimentos abertos com curativo estéril. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Avaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade. 

 

 Realizar a imobilização da parte afetada conforme técnica mais 

apropriada. 

 

 Reavaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade após a 

imobilização. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

 

 Considerar analgesia. 
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 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT20 - Fratura exposta das extremidades 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Paciente de trauma de extremidade apresentando: 

• ferimento com exposição óssea; ou 

• ferimento sem exposição óssea, associado a pelo menos um dos seguintes 

sinais e sintomas: 

deformidade, crepitação, encurtamento do membro, alterações sensitivas, 

vasculares e motoras. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Controlar sangramento externo com curativo compressivo estéril. 
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 Considerar breve limpeza/enxague dos ferimentos abertos com solução 

salina em caso de sujidade grosseira. 

 

 Cobrir ferimentos abertos e/ou extremidades ósseas com curativo estéril. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Avaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade. 

 

 Realizar a imobilização do segmento afetado com ênfase para: 

 

• retorno à posição anatômica, exceto se presença de dor significativa e/ou 

resistência ao reposicionamento; e 

• escolha da técnica mais apropriada. 

 

 Reavaliar pulso periférico e perfusão, sensibilidade e mobilidade após a 

imobilização. 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 
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 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT21 - Amputação Traumática 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Quando na avaliação de um membro traumatizado, o profissional se deparar 

com a perda/remoção de 

uma extremidade do corpo (total ou parcial). 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para a 

manutenção da permeabilidade de vias aéreas e da boa ventilação. 

 

 Controlar hemorragias (iniciar com compressão direta e considerar o uso 

de torniquete). 
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 Evitar manipular a ferida que não sangra (pode ser rompido o coágulo 

sanguíneo e ocorrer novo sangramento). 

 

 Cobrir com curativo compressivo seco. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Realizar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Realizar cuidados com a parte amputada, se possível: 

• realizar breve limpeza com ringer lactato; 

• envolver em gaze estéril umedecida com ringer lactato; 

• colocar em saco plástico e identificar; 

• colocar o saco plástico em outro recipiente com gelo (não colocar a parte 

amputada em contato direto com gelo); e 

• transportar o segmento amputado ao hospital adequado junto com o paciente. 
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 Realizar a mobilização cuidadosa e a considerar necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT22 - Trauma de pelve 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Trauma de pelve associado a alguns dos sintomas abaixo: 

• dor na região; 

• deformidade visível da pelve; 

• crepitação/instabilidade da pelve (detectadas pelo exame da estabilidade do 

anel pélvico); e 

• presença de choque hipovolêmico. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 
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 Administrar O2 com máscara não reinalante para manter SatO2 _ 94%. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Realizar a reposição volêmica, se necessária, conforme protocolo do 

choque (Protocolo AT4). 

 

 Verificar pulsos distais. 

 

 Colocar o paciente sobre prancha longa utilizando, de preferência, a 

técnica de elevação à cavaleiro. 

 

 Imobilizar a pelve conforme técnica apropriada. 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Realizar a imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, 

em prancha longa com alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino 
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AT23 - Síndrome do esmagamento 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Paciente de trauma por mecanismo de preensão de grande massa muscular 

de extremidades, causado por soterramento (colapso de estrutura), contenção em 

ferragens ou outro mecanismo que comprometa a circulação do membro e concorra 

para tempo prolongado de desencarceramento. 

 

Conduta 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para a 

manutenção da permeabilidade de vias aéreas e da boa ventilação. 

 

 Instalar acesso venoso. 

 

 Iniciar reanimação volêmica precoce e vigorosa antes da liberação do 

membro (se este ainda estiver preso) com SF na velocidade de até 1500 ml/hora. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Monitorizar sinais vitais e ritmo cardíaco. 
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 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Remover adornos do membro afetado. 

 

 Após desencarceramento do membro, reduzir a reposição volêmica para 

500 ml/hora. 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

 Relatar ao médico receptor no hospital de destino, o tempo aproximado 

de encarceramento. 

 

AT24 - Síndrome compartimental 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Paciente de trauma em extremidades decorrente de fraturas, traumas contusos 

de alta energia, esmagamento e queimaduras dentre outros, acompanhados dos 

seguintes sinais e sintomas: 

• dor intensa e desproporcional à lesão, que geralmente não cede a analgesia 

leve e moderada e/ou parestesia (sinais precoces); e 

• ausência de pulso, palidez e/ou paralisia (sinais tardios). 

 

Conduta 

 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1). 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

 

 Avaliar e remover imobilizações ou enfaixamentos circulares apertados. 

 

 Reavaliar a perfusão distal constantemente. 

 

 Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros, em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 
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 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT25 - Queimadura térmica (calor) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Na presença de lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma de 

origem térmica resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos ou 

superfícies quentes. 

 

 Afastar o paciente do agente causador ou o agente do paciente; 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) e secundária (Protocolo 

AT2); 

 

 No politraumatizado grave, tratar primeiro o trauma e os efeitos 

sistêmicos da queimadura e depois a queimadura; 

 

 Monitorizar a oximetria de pulso; 
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 Manter permeabilidade da via aérea (intubação traqueal se necessário); 

dar especial atenção para o aspecto geral da face do paciente: cílios, sobrancelhas, 

pêlos do nariz e condições respiratórias; 

 

 Administrar oxigênio em alto fluxo; 

 

 Nas queimaduras que abranjam mais de 20% da superfície corpórea: 

• instalar acesso venoso periférico em área não queimada (se não for possível, 

puncionar em área queimada e considerar IO); 

• repor volemia com RL e informar o volume infundido ao médico do hospital de 

destino; 

 

 Realizar analgesia sempre que possível e sedação se necessário 

(Protocolos AC37, AC38), via IV ou IO; 

 

 Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas; 

 

 Retirar objetos como anéis, aliança, brincos, pulseiras, relógio, carteira, 

cinto, desde que não estejam aderidos à pele; 

 

 Irrigar com SF em abundância, objetivando o resfriamento da área 

queimada; em seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes; 
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 Prevenir a hipotermia, preferencialmente com manta metálica; 

 

 Estimar a área queimada para informar ao Médico Regulador; 

 

 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT25 - Queimadura térmica (calor) 

 

Observações  

• Considerar os 3 “S” (Protocolos PE1, PE2, PE3); 

• Considerar a cinemática do trauma e sempre buscar possíveis lesões 

associadas, tais como: lesões traumáticas, queimaduras de vias aéreas, inalação de 

fumaça e resíduos tóxicos; 

• Não romper ou perfurar bolhas no APH. 

• Determinação da área queimada pela Regra dos 9 
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• Sobre a reposição de volume em queimaduras com mais de 20% de SCQ: 

• a reposição de volume precoce e ao longo das 24h iniciais é importante, 

porém o excesso de fluido pode promover graves danos; 

• o acesso venoso e a reposição volêmica devem ser consideradas 

especialmente se o transporte for demorado e se as condições do paciente exigirem; 

• há diversas fórmulas para cálculo do volume a ser administrado em 24h que 

levam em consideração o % de SCQ de 2º e 3º e o peso do paciente. Sugere-se a 

Fórmula de Parkland para esse cálculo para as 24h e o início da reposição na fase 

pré-hospitalar: 

 

 

 

• Metade do volume encontrado será administrado nas primeiras 8h e a 

segunda metade nas 16h restantes. Para calcular o volume por hora nas primeiras 8h, 

divida o valor por 8. 
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• O minuto zero deve corresponder ao momento da queimadura e não da 

chegada do socorrista (que pode ser tardia). 

 

AT29 – Afogamento 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Quando houver tosse ou dificuldade respiratória ou parada respiratória 

decorrente de imersão/submersão em líquido. 

 

Conduta: 

 

 Realizar avaliação primária (Protocolo AT1) com ênfase para o 

estabelecimento do Grau do Afogamento: 

• Grau 1: consciente, ausculta pulmonar normal e presença de tosse; 

• Grau 2: consciente, ausculta pulmonar com estertores de leve até moderada 

intensidade; 

• Grau 3: consciente, edema agudo de pulmão sem hipotensão; 

• Grau 4: consciente, edema agudo de pulmão com hipotensão; 

• Grau 5: inconsciente, em parada respiratória; 

• Grau 6: inconsciente, em parada cardiorrespiratória. 

 

 Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2) 
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 Monitorar a oximetria de pulso; 

 

 Estabelecer a conduta para o Grau encontrado conforme indicado 

abaixo: 

• Grau 1: tranquilizar e orientar o paciente; 

• Grau 2: oxigenoterapia em baixo fluxo e transportar ao hospital; 

• Grau 3: oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea 

avançada) e transportar ao hospital; 

• Grau 4: oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea 

avançada), reposição volêmica, 

considerar infusão de droga vasoativa e transportar ao hospital; 

• Grau 5: atender conforme protocolo de parada respiratória em SAV; em caso 

de retorno da respiração 

espontânea, seguir conforme orientações do grau 4; 

• Grau 6: atender conforme protocolo de parada cardiorrespiratória em SAV; 

 

 Na ausência de trauma associado ou diante da demora para o 

transporte, providenciar repouso em posição de recuperação; 

 

 Controle da hipotermia: retirada das roupas molhadas, uso de mantas 

térmicas e/ou outros dispositivos para aquecimento passivo; 
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 Realizar a mobilização cuidadosa e considerar necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

 

 Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AT31 - Transporte inter-hospitalar do politraumatizado 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Pacientes politraumatizados já atendidos por médico em unidade de saúde ou 

centros de menor complexidade, que necessitam ser transferidos para um centro de 

maior complexidade ou de referência, conforme pactuação prévia entre gestores 

locais e regionais para a transferência inter-hospitalar de pacientes. 

 

Conduta 

 

 Receber do médico assistente que solicitou a transferência as 

informações sobre o paciente. 
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 Obter relatório completo, legível e assinado (com número do CRM) pelo 

médico solicitante, que passará a integrar o prontuário no destino (Res. CFM nº 

1.672/2003). 

 

 Revisar o prontuário do paciente. 

 

 Obter consentimento por escrito, assinado pelo paciente ou seu 

responsável legal. Isso pode ser dispensado quando houver risco de morte e 

impossibilidade de localização do(s) responsável(is). Nessa circunstância, o médico 

solicitante pode autorizar o transporte, documentando devidamente tal fato no 

prontuário. (Res. CFM nº 1.672/2003). 

 

 Avaliar o paciente antes do transporte e assegurar que os recursos 

necessários para o transporte seguro estejam de acordo com as necessidades do 

paciente. 

 

 Garantir as melhores condições possíveis de estabilização respiratória e 

hemodinâmica do paciente. 

 

 Monitorar sinais vitais durante o transporte. 

 

 Manter infusão de fluidos e medicações. 
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 Garantir a segurança do transporte, atentando para a integridade do 

paciente e evitando o agravamento de seu quadro clínico. 

 

 Verificar previamente com a Central de Regulação se o hospital receptor 

está ciente da transferência do paciente e atualizar sobre possíveis mudanças no 

quadro clínico. 

 

 Garantir quantidade sufi ciente de materiais de consumo. 

 

 Calcular a necessidade de oxigênio prevendo o tempo necessário para 

deslocamento e considerando as dificuldades do trânsito, atrasos na recepção do 

paciente e outras possíveis intercorrências. 

 

 Realizar a reavaliação do paciente após movimentação para posicioná-

lo na ambulância. 

 

 No momento do recebimento do paciente e do relatório, o médico 

receptor deverá assinar a ficha de atendimento da ambulância. 
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15.1.4. SAV PROCEDIMENTOS:  

 

AP1 - Técnicas básicas de manejo de vias aéreas: manobras manuais de 

abertura 

 

Indicação 

• Paciente inconsciente em decorrência de agravo clínico ou traumático, com 

possível obstrução da via aérea pela flacidez da língua. 

 

Material 

• EPI obrigatório. 

 

Procedimentos 

 Utilizar EPI. 

 Realizar manobra conforme indicado: 

• AGRAVOS CLÍNICOS: Manobra de inclinação da cabeça com elevação do 

mento; e 

• AGRAVOS TRAUMÁTICOS: Manobra de tração da mandíbula no trauma e 

suas variações. 

 

Manobra de inclinação da cabeça com elevação do mento 

Indicada para pacientes de agravos clínicos nas quais não há suspeita de lesão 

raquimedular ou história de trauma. 
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• Posicionar uma das mãos sobre a testa e a outra com os dedos indicador e 

médio tocando o mento do paciente. 

• Realizar movimento de elevação do mento do paciente. 

• Simultaneamente, efetuar uma leve extensão do pescoço. 

• Manter a boca do paciente aberta 

 

Manobra de tração da mandíbula no trauma (Jaw Thrust) 

Indicada para pacientes de agravos traumáticos em que há suspeita de lesão 

raquimedular e/ou história de trauma. 
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Posicionar-se à cabeceira do paciente. 

• Realizar o controle manual da coluna cervical para alinhamento e 

estabilização em posição neutra, colocando as mãos espalmadas uma de cada lado 

da face do paciente. Os dedos indicadores do socorrista devem inicialmente apontar 

para a direção dos pés. 

 

• Posicionar os dedos polegares próximos ao mento e os demais ao redor do 

ângulo da mandíbula do paciente. 
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• Simultaneamente, enquanto mantém o alinhamento com as mãos, aplicar 

força simétrica para elevar a mandíbula anteriormente (para frente), enquanto 

promove a abertura da boca com os polegares. 

 

Manobra de tração da mandíbula no trauma (Jaw Thrust) – Alternativa 

Indicada para pacientes de agravos traumáticos em que há suspeita de lesão 

raquimedular e/ou história de trauma. 

 

 

• Posicionar-se ao lado do paciente. 
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• Manter a imobilização da cabeça e do pescoço em posição neutra a partir da 

colocação das mãos uma de cada lado do paciente. Os dedos devem inicialmente 

apontar para a direção da cabeça. 

 

• Posicionar os dedos polegares na face e os demais ao redor do ângulo da 

mandíbula do paciente. 

 

• Com os dedos posicionados, aplicar pressão simétrica na mandíbula para 

movê-la anteriormente (para frente) e levemente para baixo (em direção aos pés). 

 

AP1 - Técnicas básicas de manejo de vias aéreas: manobras manuais de 

abertura 

 

Manobra de elevação do mento no trauma (chin lift no trauma) 

 

Indicada para pacientes de agravos traumáticos em que há suspeita de lesão 

raquimedular e/ou história de trauma. 
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• São necessários 2 profissionais (ideal). 

• O primeiro profissional se posiciona à cabeceira do paciente e executa o 

alinhamento manual da cabeça em posição neutra, estabilizando a coluna. 

• O segundo profissional se posiciona ao lado do paciente e com a mão pinça 

a arcada dentária inferior usando como base o queixo do paciente 
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Com os dedos posicionados, o profissional traciona o queixo anteriormente e 

levemente para baixo, elevando a mandíbula enquanto abre a boca do paciente. 

 

AP2 - Técnicas básicas de manejo de vias aéreas: aspiração 

 

Indicação 

• Paciente incapaz de eliminar de maneira efi ciente o acúmulo de secreções, 

sangue ou corpos estranhos das vias aéreas superiores. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs obrigatórios; 

• 2 pacotes de gazes estéreis; 

• Luva estéril; 

• Soro fisiológico 0,9% - ampola de 10 ml; 

• Fonte de vácuo ou aspirador portátil; 

• Cateter de aspiração de tamanho apropriado ou cânula de ponta rígida para 

uso no caso de suspeita de trauma; 

• Oxímetro de pulso. 

 

Procedimento 

 

1. Utilizar EPIs. 

2. Comunicar ao paciente sobre o procedimento necessário. 



 

 

Pá
gi

na
73

6 

3. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do 

aspirador, mantendo-a dentro do invólucro. 

4. Calçar as luvas de procedimentos ou estéreis, de acordo tipo de 

procedimento. 

5. Retirar a sonda do pacote. 

6. Segurar a extremidade da sonda com uma gaze. 

7. Ligar o aspirador. 

8. Pinçar o látex de aspiração. 

9. Considerar a técnica de introdução da sonda de acordo com o tipo de agravo 

do paciente.  

 

Aspiração oral e nasotraqueal 

 

Agravos clínicos: 

• introduzir sonda flexível na cavidade nasotraqueal com o látex pinçado e, 

quando posicionada, liberar o fluxo para aspiração, retirando lentamente em 

movimentos circulares; e 

• introduzir a sonda flexível na cavidade oral com o látex pinçado e, quando 

posicionada, liberar o fluxo para aspiração, retirando-a lentamente em movimentos 

circulares. 
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Agravos traumáticos: 

• introduzir sonda de ponta rígida (se disponível), posicionando-a lateralmente 

na cavidade oral e, com o látex pinçado, liberar o fluxo para aspiração, retirando-a 

lentamente em movimento único; e 

• não realizar movimentos circulares na retirada. 

 

Aspiração do tubo traqueal 

• Pré-oxigenar o paciente com 100% de O2. 

• Calçar luva estéril. 

• Desacoplar o ventilador mecânico ou BVM com reservatório do tubo traqueal. 

• Inserir a sonda flexível estéril no tubo traqueal com o látex pinçado e, quando 

posicionada, liberar o fluxo para aspiração, retirando-a lentamente em movimentos 

circulares. 

• Manter aspiração por 15 segundos no máximo. 

• Ventilar o paciente com BVM, com reservatório acoplado à fonte de oxigênio. 

10. Desprezar a sonda de aspiração descartável (ou encaminhar para o 

reprocessamento, se ponta rígida metálica). 

11. Retirar as luvas. 

12. Registrar o procedimento na ficha/boletim de atendimento, incluindo 

aspecto e quantidade de secreções e resposta do paciente. 
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AP3 - Técnicas básicas de manejo de vias aéreas: cânula orofaríngea (cof) 

 

Procedimento 

 

1. Utilizar EPIs. 

Indicação 

• Paciente inconsciente sem reflexo de vômito ou tosse, incapaz de manter a 

via aérea permeável. 

• Para prevenir a mordedura do tubo traqueal em pacientes intubados. 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs obrigatórios; 

• COF de tamanhos variados para adultos 

 

 

 

• Posicionar a COF próxima à face do paciente e realizar a medida da 

distância entre a comissura labial e o lóbulo inferior da orelha do mesmo lado. 

É ideal o tamanho que alcançar tais extremidades. 



 

 

Pá
gi

na
73

9 

 

2. Selecionar o tamanho adequado da COF, conforme técnica. 

3. Remover secreções ou sangue da boca e faringe por meio da aspiração. 

4. Inserir a COF conforme técnica. 

 

No adulto, inserir a COF com a concavidade voltada para o palato duro, até 

atingir a parede posterior da faringe, quando deve sofrer uma rotação de 180° e ser 

acomodada. 

5. Registrar o procedimento na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP4 - Manejo de vias aéreas: máscara laríngea 

 

Indicação 

• Pacientes inconscientes ou com acentuada depressão do nível de 

consciência. 

• Quando a ventilação por bolsa-valva-máscara com reservatório e/ou a IOT 

não forem possíveis ou a ventilação não reverter os sinais de hipoxemia; 

• Considerar as restrições ao uso da ML. 
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Materiais 

• EPIs; 

• Máscara Laríngea (tamanho adequado); 

• Seringa de 20 ml; 

• Gel lubrificante. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPIs. 

2. Escolher o tamanho da ML considerando o peso aproximado do paciente. 

3. Dar prosseguimento à técnica considerando os diferentes modelos de ML. 

Segue abaixo uma descrição básica para uso do modelo convencional: 

 

 

 

 

• Desinflar totalmente o manguito pneumático da ML com ajuda da uma seringa 

e uma superfície rígida. 

• Lubrificar levemente a face posterior da máscara para facilitar o deslizamento 

pelo palato e pela curvatura da faringe. Evitar excessos. 
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• Segurar a ML usando a barra de fixação como apoio ou posicionando o dedo 

indicador na junção do manguito com o tubo. 

• Realizar uma leve extensão na cabeça do paciente (para os pacientes de 

trauma realizar a manobra de projeção da mandíbula). 

 

 

 

• Iniciar a passagem da ML com sua abertura dirigida para frente da língua e o 

dorso para o palato de forma alinhada e com movimento curvilíneo contínuo, breve e 

firme. 

 

AP4 - Manejo de vias aéreas: máscara laríngea 
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Figura 1: 

• A inserção deve ser realizada o mais profundamente possível na hipofaringe 

até que exista resistência na passagem. 

• Certificar o correto posicionamento (o tubo da ML deverá estar alinhado 

com o nariz do paciente e o protetor de mordedura deverá estar alinhado com 

os dentes). 

 

Figura 2: 

• Insuflar o manguito com a quantidade de ar recomendada pelo fabricante, 

acompanhando pelo cuffa quantidade de ar insuflada.  

 

Figura 3: 

• Conectar a bolsa-valvamáscara e insuflar, observando a expansão torácica e 

realizando a ausculta pulmonar padrão para confirmar a ventilação. 

• Fixar a ML adequadamente com “cadarço” ou fixador adequado. 

 

4. Utilizar protetor antimordedura adicional (confeccionar um pequeno rolo de 

gaze de diâmetro maior que o tubo da ML e colocá-lo lateralmente entre as arcadas 

dentárias superior e inferior para evitar que o paciente morda a ML). 
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AP5 – Manejo de vias aéreas: cricotireoidostomia cirúrgica. 

 

Indicação 

Quando o objetivo é manter uma oxigenação e ventilação adequadas e os 

outros métodos (sejam básicos ou avançados) falharam, são ineficazes, não estão 

disponíveis ou estão contraindicados. 

 

Material e equipamento 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

• Material para antissepsia: algodão ou gazes, PVPI alcóolico ou clorexidina, 

conforme disponibilidade do serviço 

• Seringas de 10 mL e 20 mL 

• Agulhas 40x12 e 10x4,5 

• Frasco com anestésico local 

• Cânula endotraqueal ou cânula de traqueostomia nº 5 ou 6 

• Material para fixação: esparadrapo ou similar 

• Estetoscópio 

• Kit de instrumentos cirúrgicos estéreis (kit pequena cirurgia) 

• Gazes 

• Fonte de oxigênio e extensão 

 

 

Procedimentos 
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1. Posicionar o paciente (posição supina); 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Identificar o referencial anatômico: membrana cricotireóidea; 

4. Realizar a antissepsia do local; 

5. É desejável realizar botão anestésico caso o paciente esteja consciente; 

6. Imobilizar a laringe centralizando-a entre os dedos polegar e dedo médio, o 

que deixa livre o dedo indicador da mesma mão para sinalizar o referencial anatômico 

enquanto o procedimento é executado com a outra mão; 

7. Realizar incisão cutânea transversal (horizontal) de aproximadamente 1,5 cm 

de comprimento, incisando também a membrana cricotireóidea. 

Obs.: Se o referencial anatômico não for identificado facilmente: 

• Realizar incisão cutânea longitudinal (vertical) de aproximadamente 2 cm na 

linha média; 

• Após a incisão, palpar diretamente a membrana cricotireóidea, sem a 

interposição da pele ou tecido subcutâneo; 

• Realizar incisão na membrana em direção transversal (horizontal) com pelo 

menos de 1 cm de largura, preferencialmente o mais inferior possível na região, 

buscando não lesar a artéria e a veia cricotireóidea superior. O procedimento deve ser 

realizado com cuidado para não lesar as estruturas anatômicas adjacentes; 

8. Realizar dilatação da incisão feita, de forma segura, com instrumento rombo 

(pinça de Kelly ou cabo do bisturi), rodando-o 360°; 
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9. Inserir o tubo de um kit de cricotireoidostomia cirúrgica (se disponível), a 

cânula de traqueostomia ou a cânula endotraqueal adequada ao paciente (esse 

material deve ser previamente testado); 

10. Insuflar o balonete/cuff; 

11. Conectar a cânula à bolsa-valva; 

12. Realizar a ventilação com bolsa-valva; 

13. Confirmar a posição do tubo conforme métodos padronizados (ausculta 

epigástrica e torácica bilateral, expansibilidade torácica, além da capnografia, se 

disponível); 

14. Fixar o dispositivo; 

15. Registrar data e horário do procedimento na ficha/boletim de atendimento, 

bem como o tipo de dispositivo utilizado. 

 

AP6 – Manejo de vias aéreas: ventilação transtraqueal percutânea (vtp) 

 

Indicação 

Quando o objetivo é manter uma oxigenação e ventilação adequadas e os 

outros métodos (sejam básicos ou avançados) falharam, são ineficazes, não estão 

disponíveis ou estão contraindicados. 

 

Material e equipamento 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 
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• Material para antissepsia: algodão ou gazes; PVPI alcóolico ou clorexidina, 

conforme disponibilidade do serviço  

• Seringa de 10 mL e 20 mL 

• Agulha 40x12 e 10x4,5 

• Frasco com anestésico local 

• Frasco com líquido transparente (solução salina 0,9% ou água destilada) 

• Agulha transtraqueal ou cateter intravenoso calibroso (cateter sobre agulha nº 

14) 

• Material para fixação: esparadrapo ou similar 

• Compressas de gazes 

• Conector “T” ou “Y” 

• Extensor de oxigênio 

• Fonte de oxigênio e extensão 

 

Procedimento 

1. Posicionar o paciente (posição supina); 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Identificar o referencial anatômico: membrana cricotireóidea; 

4. Realizar a antissepsia do local; 

5. Imobilizar a laringe centralizando-a entre os dedos polegar e dedo médio, o 

que deixa livre o dedo indicador da mesma mão para sinalizar o referencial anatômico 

enquanto o procedimento é executado com a outra mão; 
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6. Acoplar uma seringa de 20 mL a um cateter calibroso ou agulha 

transtraqueal. 

Obs.: A seringa pode estar vazia ou preenchida com um líquido transparente 

(solução salina ou água destilada); 

7. Inserir agulha transtraqueal (ou cateter calibroso) inclinado 

aproximadamente com um ângulo de 30 graus em relação à pele no sentido caudal. 

Obs.: A inserção deve ser feita sob aspiração (criando uma pressão negativa 

com o êmbolo da seringa). Ao entrar na traqueia, a seringa se encherá com ar 

(borbulhamento); 

8. Após inserção na traqueia, remover a agulha simultaneamente ao movimento 

de avanço do cateter flexível; 

9. Confirmar a localização: após o avanço do cateter flexível, realizar nova 

aspiração, para confirmar o posicionamento traqueal e retirar a seringa; 

10. Conectar a extremidade do cateter à ventilação a jato utilizando uma 

conexão em “Y” ou em “T” compatível, que possa ser acoplada a uma extensão ligada 

a uma fonte de oxigênio em alto fluxo (15 L/min) para adulto ou baixo fluxo (5 a 7 

L/min) para criança; 

11. Realizar a ventilação a jato: realizar a insuflação com o dedo ocluindo 

(apertando) a extremidade livre da conexão em “Y” ou em “T” por 1 segundo e em 

seguida deixar livre por 4 segundos; 

12. Fixar o dispositivo, evitando dobrá-lo; 

13. Registrar data e horário do procedimento na ficha/boletim de atendimento, 

bem como o tipo de dispositivo utilizado. 
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AP7 – Manejo de vias aéreas: intubação orotraqueal adulto (iot) 

 

Indicação 

• Impossibilidade de ventilar adequadamente o paciente com máscara ou bolsa-

valva-máscara 

• Impossibilidade de o paciente proteger sua via aérea ou risco de aspiração 

• Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8 

• Sinais evidentes de queimaduras em vias aéreas (queimaduras em cílios, 

sobrancelhas, pelos do nariz, mudanças no caráter da voz até a afonia, estridor 

laríngeo, sialorreia, escarro com fuligem) 

• Sinais de insuficiência respiratória aguda 

• Transportes de longa distância com necessidade de via aérea definitiva 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Laringoscópio com lâmina reta e curva (vários tamanhos) e pilhas 

• Dispositivo bolsa-valva-máscara 

• Fonte de oxigênio 

• Tubo orotraqueal (vários tamanhos) 

• Fio-guia para tubo orotraqueal 

• Seringa de 20 mL 

• Lidocaína tópica 

• Material para aspiração de via aérea (Protocolo AP2) 
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• Estetoscópio 

• Oximetria 

• Capnografia (se disponível) 

• Cadarço de fixação ou outro dispositivo para fixação do tubo. 

 

Procedimentos 

1. Utilizar EPI; 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Selecionar o tubo adequado ao paciente e testar a integridade do balonete; 

4. Inserir o fio-guia adequado; 

5. Deixar material para aspiração preparado; 

6. Posicionar o paciente e instalar o oxímetro de pulso; 

7. Realizar pré-oxigenação: ventilar com bolsa-valva-máscara com 

reservatório, fornecendo 10 a 15 L/min de oxigênio por aproximadamente 30 

segundos para obter alta concentração de oxigênio; 

8. Realizar a laringoscopia e identificar as cordas vocais. 

Obs.: Considerar o uso da manobra de Sellick (pressão sobre a cartilagem 

cricoide); 

9. Inserir o tubo orotraqueal e visualizar sua passagem pelas cordas vocais; 

10. Retirar o fio-guia; 

11. Insuflar o balonete do tubo traqueal conforme o número do tubo (geralmente 

8 a 10 mL de ar no adulto); 
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12. Conectar a bolsa-valva com reservatório e retomar a ventilação com 10 a 

15 L/min de oxigênio; 

13. Verificar o posicionamento do tubo por meio de: 

• ausculta do epigástrio, das bases pulmonares esquerda e direita e dos ápices 

pulmonares e uso de capnografia, se disponível; 

• observação dos movimentos torácicos durante a ventilação, embaçamento 

(condensação de vapor) no tubo traqueal e oximetria (meio indireto); 

14. Fixar o tubo com a opção disponível no serviço; 

15. Registrar o procedimento na ficha/boletim de atendimento, bem como o tipo 

de dispositivo utilizado. 

 

AP8 – Manejo de vias aéreas: intubação nasotraqueal adulto (int) 

 

Indicação 

• Paciente com respiração espontânea 

• Falha ou impossibilidade de outras técnicas para a obtenção de via aérea 

avançada definitiva 

• Impossibilidade de ventilar adequadamente a vítima com máscara ou bolsa-

valva-máscara 

• Impossibilidade da vítima proteger sua via aérea ou risco de aspiração 

• Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8 

• Impossibilidade de abertura da cavidade oral 
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Material e Equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Dispositivo bolsa-valva-máscara 

• Fonte de oxigênio 

• Tubo orotraqueal (vários tamanhos) 

• Seringa de 20 mL 

• Lidocaína tópica 

• Material para aspiração de via aérea (Protocolo AP2) 

• Estetoscópio 

• Oxímetro 

• Capnógrafo (se disponível) 

• Cadarço de fixação ou outros dispositivos de fixação do tubo. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Selecionar o tubo adequado ao paciente; 

4. Deixar material para aspiração preparado; 

5. Posicionar o paciente e instalar o oxímetro de pulso; 

6. Realizar pré-oxigenação: ventilar com bolsa-valva-máscara com 

reservatório, fornecendo O2 10 a 15 L/min por aproximadamente 30 segundos para 

obter alta concentração de oxigênio; 

7. Selecionar a narina mais larga; 
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8. Selecionar o tubo traqueal de maior diâmetro possível que passe pela narina 

do paciente sem provocar trauma; 

9. Instilar 10 mL de lidocaína viscosa através da narina selecionada (esse 

procedimento melhora a tolerância do paciente); 

10. Lubrificar o exterior do tubo com gel de lidocaína para ajudar na sua 

introdução; 

11. Introduzir o tubo com o bisel voltado para o septo; 

12. Continuar introduzindo o tubo e observar a circulação de ar e a 

condensação de vapor no interior do tubo; (à medida que o tubo vai se aproximando 

da laringe o movimento de ar aumenta); 

13. Avançar o tubo através da abertura da glote na inspiração (isso facilita a 

sua passagem e reduz a incidência de trauma nas cordas vocais); 

14. Após a passagem do tubo pela corda vocal, o paciente tende a tossir e se 

movimentar, devido ao desconforto e à irritação da traqueia (cuidado com a coluna 

cervical, caso o paciente seja vítima de trauma); 

15. Insuflar o balonete do tubo com ajuda de uma seringa; 

16. Conectar a bolsa-valva com reservatório e retomar a ventilação com 10 a 

15 L/min de oxigênio; 

17. Verificar o posicionamento do tubo por meio de: 

• ausculta do epigástrio, das bases pulmonares esquerda e direita e dos ápices 

pulmonares e uso de capnografia, se disponível; 

• observação dos movimentos torácicos durante a ventilação, embaçamento 

(condensação de vapor) no tubo traqueal e oximetria (meio indireto); 
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18. Fixar o tubo com a opção disponível no serviço; 

19. Registrar o procedimento na ficha/boletim de atendimento, bem como o 

dispositivo utilizado. 

 

AP9 – SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO 

 

• Pacientes com insuficiência respiratória associada a risco de aspiração 

pulmonar de conteúdo gástrico, 

pacientes sabidamente ou suspeitos de presença de conteúdo gástrico, 

obesos, grávidas e pacientes com doenças gastroesofágicas (tumores, estenoses) e 

gastroparesia diabética) 

• Como proteção de via aérea em pacientes sem condições de manter drive 

respiratório adequado ou com reflexo de proteção de vias aéreas comprometido 

(Escala de Coma de Glasgow _ 8) 

• Como estratégia técnico-farmacológica de obtenção de via aérea definitiva em 

pacientes cuja intubação esteja dificultada e/ou em pacientes não colaborativos 

(hipóxia, traumatismo craniano, hipotensão ou intoxicação) 

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Dispositivo bolsa-valva-máscara e/ou máscara com reservatório; 

• Laringoscópio com lâminas retas e curvas (vários tamanhos) e pilhas 

• Tubo orotraqueal (vários tamanhos) 
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• Guia para tubo orotraqueal 

• Seringa de 20 mL 

• Lidocaína tópica 

• Materiais para acesso venoso (Protocolo AP20) 

• Medicamentos: 

• Analgésicos: fentanil 

• Hipnóticos: etomidato, midazolam ou cetamina 

• Bloqueadores neuromusculares: succinilcolina 

• Estetoscópio 

• Oximetria 

• Capnografia, se disponível 

• Fonte de oxigênio 

• Equipamento de aspiração 

• Monitor cardíaco (se possível) 

• Cadarço de fixação ou outro dispositivo de fixação do tubo (caso disponível) 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Explicar o procedimento ao paciente, na medida do possível; 

3. Instalar oximetria, capnografia e monitorização cardíaca, se possível; 

4. Realizar oxigenação prévia por 3 a 5 minutos com dispositivo bolsa-valva-

máscara ou máscara com 

reservatório; 
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5. Instalar acesso venoso periférico; 

6. Realizar abordagem medicamentosa: 

 

8. Realizar a intubação orotraqueal (Protocolo AP7); 

9. Realizar cuidados pós-intubação (Protocolo AP7); 

10. Manter monitorização contínua e oximetria após o procedimento; 

11. Registrar o procedimento na ficha/boletim de atendimento. 
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AP10 – Capnografia 

Indicação 

 

• Confirmação do posicionamento do tubo traqueal 

• Monitorização ventilatória complementar de pacientes com via aérea definitiva 

instalada 

• Auxilio prognóstico e de monitorização da qualidade da ressuscitação 

cardiopulmonar e do retorno à circulação espontânea 

Obs.: O uso do equipamento deve ser considerado, se disponível no serviço. 

 

Materiais e equipamento 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

• Capnógrafo (conforme modelo padronizado no serviço) 

 

Procedimento 

1. Após obtenção da via aérea definitiva, considerar a instalação do 

equipamento conforme instruções 

contidas no manual do dispositivo disponível no serviço; 

2. Registrar o valor do dióxido de carbono ao final da expiração (ETCO2) na 

ficha/boletim de atendimento 
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AP11 – PUNÇÃO DE DESCOMPRESSÃO 

 

Indicação 

 

Na presença de um pneumotórax hipertensivo (Protocolo AT12), que se 

caracteriza pelos seguintes sinais e 

sintomas, dentre outros: 

• Insuficiência respiratória 

• Murmúrio vesicular diminuído ou ausente ao exame físico 

• Choque descompensado (pressão arterial sistólica < 90 mmHg) 

Material e equipamento 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

• Material para antissepsia: algodão ou gazes; PVPI ou clorexidina, conforme 

disponibilidade do serviço 

• 10 compressas de gazes 

• Frasco com anestésico local 

• Seringa de 10 mL e 20 mL; 

• Agulha 40x12 e 10x4,5 

• Cateter intravenoso calibroso (cateter sobre agulha de metal) 14G com no 

mínimo 5 cm de comprimento 

• Par de luvas estéril 

• Estetoscópio 

• Duas ampolas de solução salina 0,9% ou água destilada 10 mL 
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• Esparadrapo ou similar para fixação 

• Caixa de perfurocortante 

 

Procedimentos 

1. Confirmar o lado afetado por meio de ausculta; 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Identificar o referencial anatômico no lado afetado: 2º ou 3º espaço 

intercostal, na linha médioclavicular/hemiclavicular; 

4. Preparar o local realizando assepsia local e, se possível, anestesia local; 

5. Fixar a pele pelos dedos da mão não dominante (o procedimento será 

executado com a outra mão); 

6. Inserir o cateter intravenoso calibroso acoplado a uma seringa (vazia ou 

preenchida com solução salina ou água destilada) na borda superior da costela 

inferior. 

• O conjunto deve ser inserido com um ângulo de 90° em relação à pele. Ao 

entrar na cavidade torácica, a seringa poderá se encher com ar; nesse caso, não 

avançar com a agulha além deste ponto; 

7. Manter o cateter no local e remover a agulha se houver confirmação da 

inserção na cavidade torácica. Quando ocorre a remoção, um escape de ar pode ser 

percebido; 

8. Fixar o dispositivo, evitando dobrá-lo; 

9. Avaliar o paciente após o procedimento (ausculta torácica, respiração e 

oxigenação, além do estado hemodinâmico); 
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10. Registrar data e horário do procedimento na ficha/boletim de atendimento, 

bem como o tipo de dispositivo utilizado. 

 

AP12 – Operação básica de ventilador mecânico para transporte 

1/3 

Indicação 

 

Necessidade de uso de recurso de ventilação mecânica durante transporte de 

paciente: 

• com quadro de insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada 

• submetido a via aérea avançada definitiva 

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Rede de oxigênio completa (válvula, manômetro e régua com dupla saída) 

• Cilindros de oxigênio (no mínimo um em uso e outro de reserva) para permitir 

ventilação mecânica por no mínimo 2 horas ininterruptas ou mais (a depender do 

tempo de deslocamento previsto) 

• Ventilador mecânico de transporte com seu respectivo circuito 

• Oxímetro de pulso 

• Capnógrafo (se disponível) 

• Monitorização cardíaca (recomendável) 

• Dispositivo para teste (pulmão de teste ou test lung, se disponível) 



 

 

Pá
gi

na
76

0 

• Filtro microbiológico 

• Materiais e medicamentos para sedação e analgesia (se indicado) 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Manter ventilação adequada até a condição ideal e segura de instalação do 

ventilador mecânico e sua inicialização; 

3. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

4. Checar condições dos cilindros de oxigênio (disponibilidade e pressão); 

5. Garantir monitorização do paciente: oximetria contínua e, se disponível, 

monitor cardíaco e capnografia; 

6. Considerar a necessidade de sedação e analgesia adicionais; 

7. Preparar o circuito apropriado ao ventilador disponível, seguindo técnica 

estéril: 

• Conectar a extremidade específica do circuito, bem como seus sensores, no 

ventilador mecânico; 

• Conectar o filtro microbiológico na extremidade do paciente; 

8. Ligar o ventilador mecânico e aguardar o seu autoteste; 

9. Selecionar o modo ventilatório apropriado: 

• Recomenda-se para o transporte a opção “ASSISTIDO-CONTROLADO”, 

podendo ser ciclado a volume ou ciclado a tempo e limitado a pressão; 
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• No caso de transporte inter-hospitalar de pacientes em uso de ventilação, 

considerar modos ventilatórios e parâmetros pré-existentes na adequação do 

ventilador de transporte; 

10. Regular parâmetros programáveis segundo a necessidade do paciente: 

 

 

* Recomendações brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte I. Rev Bras Ter Intensiva. 

2014;26(2):89-121. 

 

11. Realizar teste de parâmetros utilizando lung test ou dispositivo similar; 

12. Avaliar e corrigir regulagem de parâmetros e alarmes, se necessário; 
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13. Assegurar que o dispositivo intratraqueal esteja adequado (permeabilidade, 

posição e fixação externa e interna); 

14. Conectar o circuito ao paciente; 

15. Avaliar a adaptação e corrigir ajustes, se necessário; 

16. Realizar ausculta e avaliação da expansibilidade pulmonar; 

17. Após instalação do ventilador mecânico, monitorar: 

• oximetria e capnografia; 

• sinais vitais; 

• ocorrência de possíveis repercussões hemodinâmicas da ventilação 

mecânica; 

18. Manter a cabeceira da cama elevada entre 30° a 45° se não representar 

riscos ou conflitos com os 

demais procedimentos; 

19. Se necessário, readequar os parâmetros do ventilador mecânico às 

necessidades do paciente; 

20. Registrar, na ficha/boletim de atendimento, a data e horário da instalação 

do ventilador mecânico, bem 

como os valores de programação dos parâmetros e sua repercussão sobre o 

quadro clínico do paciente. 
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AP13 – Uso do nebulizador a jato e de nebulímetros 

 

Indicação 

• Crises de broncoespasmo por qualquer causa 

• Desconforto respiratório 

 

Materiais e equipamentos 

A. NEBULIZADOR A JATO (micronebulizador) 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Copo nebulizador acoplado a máscara para nebulização e conexão para fonte 

de oxigênio 

• Medicamentos a serem utilizados 

• Fonte de oxigênio e fluxômetro 

 

B. NEBULÍMETRO PRESSURIZADO (“bombinha”/spray, aerossol 

dosimetrado) 

• EPI obrigatório 

• Medicamento prescrito sob a forma de spray aerossol 

• Espaçador com máscara ou bocal 

 

Procedimento 

A. NEBULIZADOR A JATO: 

1. Utilizar EPI; 
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2. Comunicar ao paciente o procedimento prescrito; 

3. Preparar a medicação conforme prescrição diretamente no copo nebulizador; 

4. Posicionar o paciente na posição sentada ou semissentada; 

5. Conectar o copo nebulizador ao fluxômetro de oxigênio; 

6. Fixar a máscara na face do paciente, posicionando o ápice da máscara na 

região da ponte nasal e a base sobre o sulco entre o lábio inferior e o mento; 

7. Regular a velocidade do fluxo de O2 (6 a 8 l/min) conforme prescrição; 

8. Orientar o paciente a respirar de boca aberta durante a inalação do 

medicamento; 

9. Ao término, oferecer papel toalha para o paciente secar a umidade do rosto; 

10. Encaminhar o copo e máscara de nebulização para reprocessamento ou 

descarte, conforme rotina do serviço; 

11. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento 

B. NEBULÍMETRO PRESSURIZADO SEM ESPAÇADOR (“bombinha”/spray): 

1. Utilizar EPI; 

2. Comunicar ao paciente o procedimento prescrito; 

3. Agitar e destampar o nebulímetro; 

4. Posicionar o nebulímetro na vertical (em formato de L) distante 3 a 5 cm da 

boca do paciente, que deve estar aberta; 

5. Solicitar ao paciente para expirar normalmente; 

6. Pressionar o nebulímetro no início de uma inspiração lenta e profunda e em 

seguida solicitar uma pausa pós-inspiratória de, no mínimo, 10 segundos. 
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• Devido à dificuldade de coordenar o uso do nebulímetro com a inspiração ou 

de realizar a pausa pósinspiratória, pacientes com obstrução grave, crianças, idosos 

e pacientes debilitados devem utilizar máscara facial acoplada à face e, após o 

disparo, realizar 5-10 respirações em volume corrente; 

7. Repetir o procedimento para cada jato prescrito pelo médico, sempre um jato 

de cada vez; 

8. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

C. NEBULÍMETRO PRESSURIZADO COM ESPAÇADOR/MÁSCARA OU 

ESPAÇADOR/BOCAL: 

1. Utilizar EPI; 

2. Comunicar ao paciente o procedimento prescrito; 

3. Agitar e destampar o nebulímetro; 

4. Acoplar o nebulímetro na posição vertical (em L) em relação ao 

espaçador/máscara ou espaçador/bocal; 

5. Adaptar bem a máscara na face do paciente envolvendo o nariz e a boca 

(não permitir escape do ar entre a máscara e o rosto). No caso de uso do bocal, pedir 

ao paciente para adaptar adequadamente o bocal entre os dentes e lábios cerrados; 

6. Solicitar ao paciente para expirar normalmente; 

7. Pressionar o nebulímetro e solicitar ao paciente para inspirar pela boca, lenta 

a profundamente; 

8. Fazer pausa pós-inspiratória de no mínimo 10 segundos ou orientar para a 

realização de 3 a 5 respirações em volume corrente; 
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9. Repetir o procedimento para cada jato prescrito pelo médico – sempre um 

jato de cada vez; 

10. Encaminhar o espaçador para reprocessamento ou descarte, conforme 

rotina do serviço; 

11. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP14 - Dispositivos para oxigenoterapia: cateter de oxigênio 

 

Indicação 

Pacientes conscientes, com respiração espontânea e leve desconforto 

respiratório, que necessitam de baixo fluxo de oxigênio. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs; 

• Cateter nasal tipo óculos; 

• Fluxômetro; 

• Fonte de oxigênio; 

• Extensão / látex; 

 • Opção para: umidificador e água destilada. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPIs. 

2. Comunicar o paciente sobre o procedimento prescrito. 
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3. Adaptar o extensor ao fluxômetro. 

4. Introduzir cada uma das extremidades do cateter em cada narina. 

5. Passar cada um dos ramos dos óculos por trás dos pavilhões auriculares à 

D e à E e ajustá-los na região submaxilar, sem apertar. 

6. Conectar o cateter nasal ao extensor/látex, abrir e regular o fluxômetro, 

conforme prescrição médica com limite de 6l/min. 

7. Registrar o procedimento e seus resultados na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP15 - Dispositivos para oxigenoterapia: máscara facial não-reinalante 

com reservatório 

 

 

Indicação 

Pacientes com importante desconforto respiratório, que necessitam de altas 

concentrações de O2, mas que se mantêm responsivos e com ventilação espontânea. 

Inclui a presença de: 

• sinais de hipoxemia/hipóxia tissular; 

• sinais de desconforto respiratório; e 

• SatO2 _ 94%. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs; 

• Máscara facial não-reinalante, com reservatório de oxigênio tamanho adulto; 
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• Fluxômetro; 

• Fonte de oxigênio; 

• Extensor/ látex; 

• Opção para: umidificador e água destilada 50 ml. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPIs. 

2. Comunicar o paciente sobre o procedimento prescrito. 

3. Adaptar o extensor/látex da máscara ao fluxômetro. 

4. Selecionar e regular a velocidade do fluxo de O2, de acordo com a FiO2 

prevista na prescrição médica, sendo o mínimo 6l/min e o máximo 10l/min. 

5. Colocar a máscara sobre o nariz e boca do paciente e adaptar o elástico na 

região occipital, ajustando suas extremidades. 

6. Registrar o procedimento e seus resultados na ficha/boletim de atendimento. 

 

 

AP16 - Dispositivos para oxigenoterapia: máscara de venturi 

1 

Indicação 

 

Pacientes com hipoxemia moderada a grave, sugestiva de DPOC, que 

necessitam de controle rigoroso da 

oferta de O2. Inclui: 
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• sinais de desconforto respiratório; e 

• SatO2 _ 94%. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs; 

• Máscara de Venturi e conectores diversos (diluidores codificados de 

concentração); 

• Látex; 

• Fluxômetro; 

• Fonte de oxigênio; 

• Opção para: umidificador e água destilada. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPIs. 

2. Comunicar o paciente sobre o procedimento prescrito. 

3. Adaptar o extensor/látex ao fluxômetro. 

4. Selecionar máscara e diluidor codificado de concentração de oxigênio, de 

acordo com prescrição médica. 

5. Colocar a máscara sobre o nariz e a boca do paciente e ajustar o elástico. 

6. Regular o fluxo de oxigênio de acordo com o “diluidor codificado de 

concentração” indicado e adaptar o extensor/látex à máscara. 

7. Registrar o procedimento e seus resultados na ficha/boletim de atendimento. 
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AP17 – Oximetria 

 

Indicação 

• Pacientes que necessitem de avaliação do funcionamento/comprometimento 

ventilatório e/ou cardiovascular. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPI; 

• Oxímetro portátil com sensor adequado. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPIs. 

2. Comunicar e orientar o paciente sobre o procedimento prescrito. 

3. Escolher e preparar a região em que será colocado o sensor (em adultos, 

preferir MMSS, dedo indicador). 

4. Ligar o dispositivo. 

5. Aguardar o medidor fornecer a leitura digital do valor (cerca de 30 segundos). 

6. Registrar dados na ficha do paciente. 

 

AP18 – Controle de hemorragias: compressão direta da lesão 

 

Indicação 
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Ferimentos ou lesões com sangramentos externos visíveis observados durante 

a avaliação inicial. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Gaze ou compressa estéril 

• Atadura de crepe ou bandagem triangular 

• Tesoura de ponta romba 

 

Procedimentos 

1. Utilizar EPI; 

2. Identificar o local do sangramento; 

3. Comunicar o paciente sobre o procedimento necessário; 

4. Expor a ferida (cortar as roupas, se necessário); 

5. Verificar rapidamente a presença do pulso e a perfusão distal, em caso de 

ferimentos nos membros; 

6. Aplicar gazes ou compressa estéril diretamente sobre o ferimento; 

7. Aplicar compressão manual direta sobre o ferimento (a pressão deve ser 

mantida até que o sangramento pare); 

8. Realizar curativo compressivo utilizando bandagem triangular, atadura de 

crepe ou outro material 

disponível para fixação: 

• Ferimentos nas extremidades podem receber enfaixamento circular; 



 

 

Pá
gi

na
77

2 

• Sangramentos no pescoço podem receber enfaixamento circular sob a axila 

contralateral; 

9. Após a aplicação do curativo compressivo, verificar a presença do pulso e a 

perfusão distal; 

10. Na persistência do sangramento externo em membros superiores ou 

inferiores, considerar o uso do 

torniquete (Protocolo AP19); 

11. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP19 – Controle de hemorragias: torniquete 

 

Indicação 

Ferimento em membros superiores ou inferiores com hemorragia externa 

incontrolável mesmo após compressão direta. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Compressa e/ou gazes 

• Dispositivo específico comercial ou esfigmomanômetro ou outro recurso com 

pelo menos 10 cm de largura que possa ser adaptado para garroteamento. 

 

Procedimentos 

1. Utilizar EPI; 
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2. Expor o ferimento (cortar as vestes se necessário); 

3. Verificar a presença do pulso e a perfusão distal; 

4. Instalar o dispositivo escolhido imediatamente acima do ferimento (sentido 

proximal); 

5. Aplicar força de compressão sufi ciente até produzir uma pressão que cesse 

completamente o 

sangramento e o fluxo arterial distal: 

• Com esfigmomanômetro: insuflar o manguito; 

• Com recurso adaptado com pelo menos 10 cm de largura: promover 

compressão por garroteamento; 

• Com dispositivo específico comercial: seguir as orientações do fabricante para 

o correto manuseio e alcance dos objetivos; 

6. Registrar a realização do procedimento e a hora do início da aplicação do 

torniquete na ficha/boletim de atendimento; 

7. Manter o ferimento coberto, com atenção especial à reavaliação do local, 

monitorando a presença de novos sangramentos; 

8. Considerar a necessidade de controle da dor (Protocolo AC37). 

 

AP20 – Técnica de acesso venoso periférico 

 

Indicação 
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Necessidade de via de acesso para infusão de soluções e/ou medicamentos e 

quaisquer outras situações conformes indicação do protocolo e/ou sob ordem do 

médico na cena ou médico regulador. 

 

Material - Técnica de acesso com cateter sobre agulha de metal 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Algodão 

• Material para antissepsia: algodão e almotolia de álcool 70% (opções para 

clorexidina e PVPI) 

• Garrote (látex) 

• Esparadrapo ou similar para fixação 

• Cateter intravenoso (cateter sobre agulha de metal) diversos calibres 

• Solução salina preparada em equipo (já preenchido com solução) 

• Caixa de perfurocortante. 

 

Procedimento - Técnica de acesso com cateter sobre agulha de metal 

1. Utilizar EPI obrigatório; 

2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Selecionar o local de acesso mais adequado com vistas à indicação e 

condição do paciente; 

4. Selecionar o tipo de dispositivo e calibre, levando em consideração idade e 

condição da rede venosa; 
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5. Para melhor visualização da rede venosa, garrotear 10 a 15 cm acima do 

local de inserção proposto (no membro superior, preferencialmente acima da fossa 

antecubital); 

6. Realizar a antissepsia do local com algodão embebido em álcool 70%, no 

sentido do proximal para o distal (sentido do retorno venoso), três vezes; 

7. Preparar o dispositivo: 

• Remover a embalagem; 

• Retirar o protetor do cateter em movimento firme e único; 

• Inspecionar integridade; 

• Realizar um giro de 360° da agulha (girando o conector); 

8. Tracionar a pele com o polegar abaixo do local a ser puncionado para 

minimizar a mobilidade da veia; 

9. Introduzir o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para cima, a um 

ângulo de 15° a 30°, até a cateterização do vaso; 

10. Ao visualizar o refluxo sanguíneo na câmara, reduzir o ângulo e introduzir 

por 0,5cm e estabilizar o cateter com uma mão paralelamente à pele; 

11. Soltar o garrote; 

12. Introduzir o cateter enquanto retira gradualmente a agulha-guia/mandril; 

13. Após a retirada total da agulha-guia, conectar o equipo previamente 

preparado. Atenção para os dispositivos com recolhimento automático da agulha; 

14. Fixar de forma que não interfira na visualização e avaliação do local; 

15. Desprezar agulha-guia no coletor de resíduos perfurocortantes; 
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16. Recomenda-se identificar o acesso, assim que possível, com hora e data, 

tipo e calibre do dispositivo e nome do profissional; 

17. Registrar data e horário do procedimento na ficha/boletim de atendimento, 

bem como o calibre do dispositivo utilizado. 

 

AP21 – Técnica de acesso venoso: jugular externa 

 

Indicação 

Necessidade de via de acesso alternativa à punção periférica (AP20) quando 

esta não puder ser obtida de imediato ou após três tentativas de acesso sem sucesso. 

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Material para antissepsia: gaze e almotolia de álcool 70% (opções para 

clorexidina e PVPI) 

• Cateter intravenoso (cateter sobre agulha de metal): nº 20 ou 18 para 

situações clínicas e nº 16, 14 para os casos de trauma 

• Esparadrapo ou similar para fixação 

• Solução salina preparada em equipo (já preenchido com solução) 

 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI obrigatório; 
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2. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

3. Posicionar o paciente em Trendelenburg com a face voltada para o lado 

oposto ao da punção (exceto se contraindicado, p. ex.: insuficiência respiratória grave 

e trauma); 

4. Visualizar os marcos anatômicos: 

• Aplicar compressão digital com o indicador na porção proximal do trajeto da 

jugular externa (próximo 

à clavícula) para promover ingurgitamento e, simultaneamente, solicitar ao 

paciente que execute a manobra de Valsalva (tentativa de expirar/exalar o ar com a 

boca e o nariz fechadas); 

• Analisar a distribuição da jugular externa, que habitualmente cruza, em seu 

trajeto, a borda posterior do músculo esternocleidomastóide; 

5. Realizar antissepsia rigorosa do local; 

6. Selecionar e preparar o cateter intravenoso: 

• Remover a embalagem; 

• Retirar o protetor do cateter; 

• Inspecionar integridade; 

• Realizar um giro de 360° da agulha (girando o conector); 

7. Tracionar a pele com a mão não dominante para estabilizar a veia jugular 

externa. A tração deve ser mantida durante todo o procedimento; 

8. Introduzir o cateter venoso na pele na direção do retorno venoso (direção ao 

terço médio clavicular), com o bisel voltado para cima, a um ângulo de 15° a 30°, até 

a cateterização do vaso; 
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9. Após a identificação do retorno do sangue, reduzir o ângulo de inclinação da 

agulha em relação à pele para mantê-la mais alinhada com a veia e evitar transfixação; 

10. Introduzir o cateter enquanto retira gradualmente a agulha-guia/mandril; 

11. Com a mão não dominante que traciona a pele, aplicar pressão sobre a 

pele (onde está inserido o 

cateter) para minimizar o refluxo de sangue; 

12. Conectar o equipo previamente preparado. Atenção para os dispositivos 

com recolhimento automático 

da agulha; 

13. Realizar o teste do refluxo de sangue, abaixando o frasco de solução a um 

nível inferior ao da punção; 

14. Fixar de forma que não interfira na visualização e avaliação do local; 

15. Desprezar agulha-guia no coletor de resíduos perfurocortantes; 

16. Atentar para a ocorrência de sangramento e infiltrações, enfisema 

subcutâneo e dor local; 

17. Recomenda-se identificar o acesso assim que possível, com hora e data, 

tipo e calibre do dispositivo e nome do profissional; 

18. Registrar data e horário do procedimento na ficha/boletim de atendimento, 

bem como o calibre do dispositivo utilizado. 
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AP22 – Punção intraóssea 

 

Indicação 

Necessidade de acesso vascular quando a obtenção do acesso venoso 

periférico (AP21) não for possível de imediato ou após três tentativas sem sucesso de 

acesso venoso periférico. 

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

• Material para antissepsia: algodão/gaze e almotolia de PVPI alcóolico 

• 1 seringa de 10 ml 

• Frasco com solução de cristaloide montado 

• Esparadrapo ou similar disponível 

• 5 compressas de gazes 

• 1 conector “T” 

• 1 dispositivo intraósseo 

• Dispositivos manuais (agulha intraóssea) de vários calibres e/ou dispositivo 

automático para acesso intraósseo, se disponível no serviço 

 

Procedimento 

1. Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento, se 

possível; 
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2. Definir o sítio da punção, considerando idade, dispositivo disponível e 

condições do paciente. 

 

 

3. Posicionar o paciente de acordo com o sítio escolhido; 

4. Realizar a antissepsia no local da punção; 

5. Inserir uma agulha através da pele em um ângulo de 90 graus com o plano 

ósseo escolhido, rotacionando ou aplicando firme pressão até encontrar uma súbita 

redução na resistência (quando a agulha penetra o espaço medular); 

6. Segurar a base do conjunto agulha/cateter firmemente e retirar a agulha de 

dentro do cateter. Considerar as variações na técnica em função dos diferentes tipos 

de dispositivos (manual ou automático); 

7. Conectar a seringa ou o equipo com solução salina; 

8. Aspirar e observar retorno de medula óssea, o que confirma a correta 

inserção do cateter no canal medular. 

9. Infundir um pequeno volume de solução salina (5 ml), para lavar a agulha e 

avaliar o acesso. 

10. Verificar se há presença de edema no local da inserção ou no lado oposto 

(transfixação). Esses achados indicam perda do acesso. 
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Obs.: Caso não tenha ocorrido aspiração de medula óssea, ainda assim deve 

ser feita a infusão de solução salina. Se, após essa infusão, não ocorrer edema 

subcutâneo, o posicionamento deve ser considerado correto; 

11. Estabilizar a agulha, fixando sua base com esparadrapo (se necessário) ou 

dispositivo próprio; 

12. Conectar a um equipo e iniciar a infusão prescrita; 

13. Registrar a realização do procedimento na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP23 – Aferição de sinais vitais: pressão arterial 

 

Indicação 

 

Todos os pacientes em atendimento por equipes do SAMU, logo após a 

avaliação primária e sempre que necessário para a avaliação e monitoramento do 

resultado das intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Álcool a 70% 

• Algodão 

• Esfigmomanômetro com manguito específico (pediátrico, adulto e obeso) 

• Estetoscópio 
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Procedimentos 

1. Utilizar EPI; 

2. Para o preparo do paciente: 

• Explicar o procedimento ao paciente; 

• Sempre que possível, colocar o paciente em posição confortável; 

• Posicionar o braço apoiado com a palma das mãos para cima, os cotovelos 

levemente fletidos e à altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou quarto 

espaço intercostal); 

3. Para a instalação do esfigmomanômetro: 

• Expor o membro a ser utilizado para a aferição, evitando compressão pelas 

vestes, que preferencialmente devem ser retiradas; 

• Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço (adulto, pediátrico, 

obeso); 

• Localizar a artéria braquial por palpação para determinar o local correto do 

manguito; 

• Instalar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folga, 

centralizando-o sobre a artéria braquial; 

4. Para determinar o nível máximo de insuflação (estimativa da pressão 

sistólica): 

• Método palpatório: 

• Palpar o pulso radial; 

• Insuflar o manguito até o desaparecimento do pulso radial; 

• Registrar mentalmente o valor; 
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• Desinflar rapidamente o manguito, aguardando 10 a 15 segundos para iniciar 

nova insuflação. 

• Método auscultatório: 

• Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial 

(sem compressão excessiva); 

• Insuflar o manguito até o momento em que há o desaparecimento do pulso; 

• Registrar mentalmente o valor; 

• Desinflar rapidamente o manguito, aguardando 10 a 15 segundos para iniciar 

nova insuflação. 

5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o 

diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. 

6. Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da 

pressão sistólica. 

7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 

8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de 

Korotkoff), que é em geral fraco, seguido de batidas regulares, e em seguida aumentar 

ligeiramente a velocidade de deflação. 

9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 

Korotkoff). 

10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 
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11. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão 

diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica/zero. 

12. Registrar na ficha /boletim de atendimento os valores exatos sem 

“arredondamentos” e o braço no qual a pressão arterial foi medida. 

13. Limpar o estetoscópio e as olivas com algodão embebido em álcool a 70%. 

 

AP24 – Aferição de sinais vitais: frequência cardíaca 

 

Indicação 

Todos os pacientes em atendimento por equipes do SAMU, como parte da 

avaliação secundária e sempre que necessário para a avaliação e monitoramento do 

resultado das intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico. 

 

Materiais 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Relógio 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Explicar o procedimento ao paciente; 

3. Colocar o paciente em posição confortável, se possível, e com o braço 

apoiado; 
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4. Posicionar a polpa digital dos dedos indicador e médio sobre a artéria radial, 

fazendo leve pressão, o suficiente para sentir a pulsação. 

 

Obs.: Considerando a idade, o agravo e a condição na cena, são opções para 

essa avaliação: artéria carótida, braquial, femoral, poplítea ou pediosa; 

 

5. Realizar a contagem dos batimentos durante 1 minuto; 

6. Observar também ritmo (regularidade dos intervalos - regular ou irregular) e 

volume (forte e cheio ou fraco e fino); 

7. Registrar na ficha/boletim de atendimento os valores da frequência cardíaca 

(FC) obtida e as características de ritmo e volume. 

 

AP25 – Aferição de sinais vitais: frequência respiratória 

 

Indicação 

Todos os pacientes em atendimento por equipes do SAMU, como parte da 

avaliação secundária e sempre 

que necessário para a avaliação e monitoramento do resultado das 

intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Relógio 
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Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Explicar o procedimento ao paciente; 

3. Colocar o paciente em posição confortável, se possível; 

4. Observar os movimentos torácicos de expansão e retração (incursões 

respiratórias); 

5. Realizar a contagem dos movimentos torácicos de expansão por 1 minuto 

(incursões respiratórias por minuto - irm); 

6. Registrar na ficha/boletim de atendimento os valores da frequência 

respiratória (FR) obtida. 

 

AP26 – Aferição de sinais vitais: temperatura 

 

Indicação 

 

Todos os pacientes em atendimento por equipes do SAMU, como parte da 

avaliação secundária e sempre que necessário para a avaliação e monitoramento do 

resultado das intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Material para desinfecção: algodão e álcool a 70% 
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• Termômetro 

• Relógio 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Explicar o procedimento ao paciente; 

3. Colocar o paciente em posição confortável, preferencialmente; 

4. Realizar desinfecção do termômetro; 

5. Considerar a necessidade de enxugar a axila do paciente antes da aferição; 

6. Certificar-se que o termômetro esteja pronto para a aferição; 

7. Colocar o termômetro na axila, mantendo-o com o braço bem encostado ao 

tórax. 

 

Obs.: O paciente pode ser orientado a comprimir o braço contra o tórax; 

 

8. Retirar o termômetro após 5 minutos; 

9. Ler a temperatura apontada; 

10. Realizar a desinfecção do termômetro antes de guardá-lo; 

11. Registrar na ficha/boletim de atendimento o valor obtido. 

 

AP27 – Escala de coma de glasgow 

 

Indicação 
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Instrumento utilizado na avaliação neurológica para determinar o nível de 

consciência e detectar precocemente alterações. Permite avaliação objetiva da função 

cerebral, principalmente em avaliações neurológicas seriadas. 

 

Materiais 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

 

Procedimento: 

1. Iniciar a avaliação pela abertura ocular e pontuar de acordo com a melhor 

resposta obtida: 

• Se a abertura ocular é espontânea: 4 pontos. 

• Na ausência de abertura ocular espontânea, utilizar um estímulo verbal 

solicitando a abertura dos olhos ou simplesmente chamando o paciente. Se o paciente 

atender ao estímulo verbal: 3 pontos. 

• Na ausência de abertura ocular ao estímulo verbal, utilizar um estímulo 

doloroso, preferencialmente compressão do leito ungueal, pinçamento digital do 

músculo trapézio ou pinçamento digital do músculo esternocleidooccipitomastoideo. 

Se o paciente abrir os olhos após o estímulo doloroso: 2 pontos. 

• Na ausência de abertura ocular mesmo após estímulo doloroso: 1 ponto. 

 

Obs.: Se houver algum impedimento para essa avaliação, deve-se pontuar 1 e 

apresentar justificativa. 
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2. Avaliar a resposta verbal e pontuar segundo a melhor resposta obtida 

possível: Utilizar perguntas simples para avaliação da orientação em tempo, espaço 

e pessoa: “Como é seu nome?” ou “O que aconteceu com você?”. 

• Considerar “orientado” o paciente que responde coerentemente às perguntas: 

5 pontos; 

• Considerar “confuso” o paciente que, embora responda às perguntas, 

demonstra desorientação no tempo e no espaço e/ou incompreensão da situação 

atual e/ou incoerência com a realidade: 4 pontos; 

• Considerar o uso de palavras inapropriadas: 3 pontos; 

• Considerar o uso de sons incompreensíveis: 2 pontos; 

• Na ausência de resposta verbal: 1 ponto. 

Obs.: Se houver algum impedimento para essa avaliação, deve-se pontuar 1 e 

apresentar justificativa. 

Exemplo: MRV: 1 (intubação) ou MRV:1 (T). 

3. Avaliar a resposta motora e pontuar segundo a melhor resposta obtida 

possível: Dar um comando claro e simples para uma ação motora: “Mostre o dedo”, 

“Abra as mãos”, etc. 

• Se o paciente obedece ao comando: 6 pontos. 

• Na ausência de resposta ao comando, utilizar um estímulo doloroso para 

avaliação da resposta. Preferir os seguintes estímulos: compressão do leito ungueal, 

pinçamento digital do músculo trapézio ou pinçamento digital do músculo 

esternocleidooccipitomastoideo. 
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• Considerar resposta de “localização” se o paciente localiza e tenta afastar o 

estímulo doloroso: 5 pontos. 

• Considerar resposta de “retirada” se o paciente tentar afastar o estímulo 

doloroso mediante flexão do membro estimulado: 4 pontos 

 

AP27 – Escala de coma de glasgow 

 

• Considerar resposta de “flexão anormal (postura de decorticação)” se o 

paciente responder com adução do ombro e flexão do cotovelo, acompanhadas de 

flexão de punho e dedos associada a hiperextensão, flexão plantar e rotação interna 

do membro inferior (uni ou bilateral): 3 pontos. 

• Considerar resposta de “extensão anormal (postura de descerebração)” se o 

paciente responder com hiperextensão dos membros, rotação de membro superior e 

flexão de punhos: 2 pontos. 

• Considerar “resposta ausente” se o paciente não apresenta nenhuma 

resposta, mesmo mediante estímulo doloroso: 1 ponto. 
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AP28 – Escala pré-hospitalar para avc de cincinnati 

 

Indicação 

Em todas as situações de suspeita clínica de acidente vascular cerebral (AVC), 

tais como: 

 

1. Sinais de alerta de AVC isquêmico: 

• Início súbito de déficits neurológicos focais: plegia ou paresia facial súbita 

(desvio da rima labial e alteração da expressão facial); plegia ou paresia em membros 

superiores (MMSS), membros inferiores (MMII) ou em dimidio; parestesia ou 

hipoestesia em face, MMSS ou MMII 

• Disfasia ou afasia súbita 
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• Distúrbio visual súbito, uni ou bilateral 

• Alteração da marcha, coordenação e equilíbrio 

• Perda súbita de memória 

• Vertigem, síncope ou convulsão 

• Cefaleia de causa desconhecida 

 

2. AVC hemorrágico: Geralmente sem sinais de alerta, suspeitar quando 

presentes: 

• Cefaleia súbita e intensa, sem causa conhecida 

• Náuseas e vômitos 

• Diplopia 

• Alteração do nível de consciência (de confusão mental a irresponsividade) 

 

Material e equipamento 

• Equipamento de proteção individual obrigatório 

 

Procedimentos 

1. Aplicar a Escala de Cincinnati – avaliação rápida de três parâmetros: 
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AP29 – Avaliação da glicemia capilar 

 

Indicação 

Avaliação do nível glicêmico do paciente com: 

 

• Alteração do nível de consciência (Protocolos AC21, AC25, AC41) 

• Convulsão (Protocolo AC26) 

• Outros sinais de hipo ou hiperglicemia (Protocolos AC28 e AC29) 

• História pregressa de patologia metabólica (diabete, hipoglicemia, 

hiperglicemia) com ou sem uso de insulina 

• Quaisquer outras situações conforme indicação do protocolo e/ou sob ordem 

do médico na cena ou médico regulador 

 

Materiais e equipamento 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Material para antissepsia: algodão/gaze e almotolia de álcool 70% 

• Glicosímetro (conforme modelo padronizado no serviço) 

• Lancetas estéreis e/ou lancetador apropriado 

• Fitas reagentes compatíveis com o modelo de glicosímetro disponível 

• Coletor de resíduos perfurocortantes 
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Procedimento 

1. Utilizar EPI; 

2. Separar o material adequado; 

3. Orientar o paciente quanto à realização do procedimento, se possível; 

4. Escolher o sítio para punção; dar preferência à lateral da extremidade das 

polpas digitais; 

5. Limpar a área com algodão umedecido com álcool 70% e aguardar secagem; 

6. Ligar o aparelho e posicionar a fita reagente no aparelho; 

7. Realizar leve pressão na ponta do dedo para favorecer o enchimento capilar; 

8. Realizar punção com a lanceta e/ou lancetador no bordo lateral da polpa 

digital; 

9. Obter volume de sangue sufi ciente para preencher o campo reagente da fita 

(superfície absorvente da 

fita reagente); 

10. Após absorção da gota, pressionar o local da punção com algodão 

embebido em álcool 70%; 

11. Aguardar a leitura digital do valor da glicose sanguínea; 

12. Comunicar o resultado ao paciente e à equipe; 

13. Desprezar a lanceta no coletor de resíduos perfurocortantes e demais 

materiais no lixo contaminado; 

14. Realizar a desinfecção do glicosímetro de acordo com as orientações do 

fabricante s/n; 

15. Retirar as luvas e higienizar as mãos; 
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16. Registrar os valores mensurados na ficha de atendimento. 

 

AP30 - Colocação do colar cervical 

1 

Indicação 

Paciente com suspeita de trauma e indicação de imobilização de coluna 

cervical. 

 

Materiais 

• EPI obrigatório; 

• Colar cervical de tamanho apropriado. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 
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• O profissional 1 realiza a estabilização manual da cabeça com a duas mãos 

e com a ajuda de uma leve tensão no sentido axial, realiza o alinhamento em posição 

neutra. 

• Atenção: O alinhamento deve ser evitado ou interrompido se houver 

resistência ou dor ao movimento, piora da condição ventilatória ou ocorrência de 

espasmos musculares do pescoço e parestesia. 

• O profissional 2 realiza a avaliação do pescoço e região mentoniana para 

rápida detecção de lesões que necessitem de abordagem antes da instalação do colar 

ou que impeçam sua instalação. Devem ser avaliados rapidamente: face, pescoço, 

traqueia, condições de jugulares, clavículas, coluna cervical e pulso carotídeo. 

• Em seguida, o profissional 2 utiliza seus dedos para medir o pescoço do 

paciente, (distância entre a mandíbula e o ombro). 
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• Usando esta medida aproximada, o profissional 2 seleciona o tamanho 

adequado do colar. No caso de colares ajustáveis, deve-se realizar o ajuste ao 

tamanho indicado, certificando-se que este está travado no tamanho selecionado. 

 

 

 

• Enquanto a estabilização e alinhamento da cabeça são mantidos, o 

profissional 2 instala o colar. 

• Pode haver variação da técnica de instalação a depender da posição do 

paciente: 
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• paciente em DDH a colocação se inicia com a passagem do colar por trás, 

entre o pescoço e a superfície, complementando-se pelo ajuste do apoio mentoniano 

à frente, sob o mento; 

• paciente sentado ou em pé a instalação do colar se inicia pela adequação do 

apoio mentoniano do colar sob o mento complementando-se com a passagem por trás 

do pescoço. 

 

 

 

• O ajuste do colar é complementado pela checagem do correto 

posicionamento: 

• do apoio mentoniano do colar sob a mandíbula de um ângulo ao outro; 

• do apoio esternal do colar sobre a região do esterno no tórax do paciente; e 

• dos apoios laterais do colar sobre as clavículas e trapézio. 

• Após a colocação do colar cervical, a estabilização manual da cabeça e do 

pescoço deve ser mantida até que o paciente seja colocado na prancha e seja 

instalado o imobilizador lateral de cabeça. 

 



 

 

Pá
gi

na
79

9 

 4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP31 - Imobilização sentada – dispositivo tipo colete (ked) 

 

Indicação 

• Paciente de trauma que se encontra sentado (no carro ou em outra situação) 

e que não é portador de risco de vida imediato. 

 

Materiais 

• EPI obrigatório; 

• Colete de imobilização dorsal (Kendrick extrication device – KED ou similar); 

• Colar cervical; 

• Prancha longa; 

• Bandagem triangular ou similar; 

• Maca. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 
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• O profissional 1 deve se posicionar por trás do paciente e realizar a 

estabilização manual da cabeça, posicionando os dedos médios de ambas as mãos 

na região do zigomático, polegares na nuca e os dedos mínimos e anulares na 

mandíbula do paciente. 

• O profissional 2 deve abordar o paciente pela lateral mais adequada e avaliar 

as vias aéreas, respiração e circulação (pulso, hemorragias e perfusão distal) para 

certificar-se que o paciente não corre risco à vida imediato. 

• Em seguida, o profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente 

com o auxílio do profissional 3 que se posiciona preferencialmente pela lateral oposta. 
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• Para posicionar o colete imobilizador no paciente enquanto a estabilização da 

cabeça é mantida, o profissional 3 deve apoiar uma das mãos sobre o tronco anterior 

e a outra na região dorsal (tronco posterior). 

• Sob comando verbal, o paciente é movimentado em bloco para frente pelos 

profissionais 1 e 3, apenas o sufi ciente para que o colete imobilizador seja 

posicionado entre o paciente e o encosto, pelo profissional 2. 

Obs: Os tirantes longos da virilha devem ser abertos e posicionados atrás do 

colete antes de sua instalação. 

 

• Após posicionar o colete imobilizador entre o encosto e o paciente, as abas 

laterais do equipamento são ajustadas à altura do paciente de forma que sua parte 

superior toque as axilas para, em seguida, serem ajustadas em torno do tronco. 
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• Os profissionais 2 e 3, realizam o afivelamento dos tirantes iniciando pelo 

central (amarelo), seguido do tirante inferior (vermelho) e, finalmente, o tirante superior 

(verde). 

• Os profissionais devem garantir que o tirante superior (verde) posicionado no 

tórax não esteja apertado e comprometendo a ventilação. Esse tirante deve ser 

mantido frouxo até que o paciente esteja pronto para ser retirado, quando então será 

ajustado como os demais. 

• O profissional 1 deve manter a estabilização manual da cabeça durante todo 

o procedimento . 
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• Os tirantes longos da virilha que já estavam soltos, devem ser posicionados e 

ajustados sob cada membro inferior e conectado ao colete do mesmo lado. A 

passagem do tirante é realizada debaixo da coxa e da nádega no sentido de 

frente para trás. 

• Atenção especial deve ser dada a genitália que não deve ficar sob os tirantes. 

• Quando corretamente posicionados, os tirantes da virilha devem ser ajustados 

(apertados). 

• Nesse momento é necessário revisar e ajustar os tirantes do tronco, exceto o 

superior (verde) . 
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• Com os tirantes do tronco e dos membros inferiores afivelados e revisados, 

deve ser finalizada a colocação do colete com a imobilização da cabeça. 

• Para isso é preciso analisar se é necessário preencher espaço entre a cabeça 

e o colete para manter o alinhamento neutro. Se necessário pode ser utilizado 

acolchoamento. 

 

 

• Em seguida, posiciona-se as tiras de fixação da cabeça. A primeira passando 

na testa do paciente e a segunda sobre o colar cervical (altura do queixo do paciente). 

• As tiras devem ser presas com o velcro no corpo posterior do KED (a tira 

superior deve ficar bem justa para evitar qualquer movimento e a tira inferior mais solta 

para permitir a ventilação). 

• Nesse momento, o paciente está imobilizado (tronco, pescoço e cabeça) e o 

profissional 1 está apto a deixar sua posição. 
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• Antes de movimentar o paciente, todos os tirantes devem ser reavaliados. O 

tirante superior do tórax deve ser ajustado adequadamente neste momento. 

 

• Os dois antebraços do paciente devem ser posicionados um sobre o outro e 

imobilizados com a ajuda de bandagens triangulares ou utilizando as sobras dos 

tirantes longos. 

• O paciente está pronto para ser removido. 
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• Se possível a prancha longa deve ser posicionada sobre a maca ou esta deve 

estar próxima à saída do paciente para evitar deslocamentos longos. 

• A prancha longa é posicionada sob as nádegas do paciente, apoiada no 

assento, enquanto do outro lado é apoiada pelo profissional ou pela maca. 

• Para a sustentação da prancha poderá ser solicitado o apoio dos demais 

profissionais (bombeiros, policiais, etc.,) presentes na cena. 

• Os profissionais 2 e 3 deverão proceder a remoção sustentando o paciente 

pelas alças do colete enquanto giram, levantam e movem o paciente para fora em 

movimentos curtos e sincronizados. 

• Enquanto o paciente é girado em direção do lado da saída, seus membros 

inferiores são elevados em direção ao assento, se necessário, passados sobre o 

console, um por vez. 

 

 

 

• Os giros devem ser realizados até que o paciente esteja com 

as costas voltadas para a prancha. 

• Assim que o paciente for girado em direção à prancha longa, ele deve ser 

deitado sobre prancha mantendo os membros inferiores elevados. 
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• Nesse momento o cinto superior (verde) do tórax deve ser afrouxado para 

favorecer a ventilação e os cintos da virilha devem ser soltos para permitir que os 

membros inferiores sejam abaixados sobre a prancha. 

• O paciente deve ser adequadamente posicionado na prancha longa com o 

colete para receber em seguida o afivelamento dos cintos de segurança da prancha e 

da maca. 

 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP32 – Retirada de pacientes: retirada rápida (1 e 2 profissionais) 

 

Indicação 

Paciente vítima de trauma que se encontra sentado no veículo ou em 

circunstancia similar, nas seguintes situações: 

 

• Condições de risco à vida detectadas durante a avaliação primaria; 

• Paciente dificultando o acesso a outro em situação aparentemente mais 

grave. 

 

Materiais e equipamentos 

• EPI obrigatório 

• Colar cervical 

• Prancha longa 
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Procedimento 

TÉCNICA COM 2 PROFISSIONAIS 

1. Utilizar EPI; 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível; 

3. O profissional 1 deverá posicionar o paciente estabilizando a cabeça e a 

coluna cervical com ambas as mãos; 

4. O profissional 2 deverá fazer a colocação do colar cervical mais adequado; 

5. O profissional 1 deverá estabilizar cabeça, tronco e a coluna cervical da 

vítima usando o braço e o ombro de forma que seu braço fique entre o banco e a 

vítima enquanto a mão fixará o quadril e a outra mão ajudará a estabilização da 

cabeça; 

6. O profissional 2 deverá posicionar a prancha longa de forma que a 

extremidade inferior da prancha esteja seguramente apoiada e encostada no estribo 

do veículo e a outra extremidade no chão; 

7. O profissional 1 deverá iniciar o giro do paciente com movimentos curtos e 

controlados em direção à prancha longa, enquanto o profissional 2 irá livrar os 

membros inferiores colaborando com o giro executado pelo profissional 1 de forma 

sincronizada; 

8. O profissional 1 deverá manter a estabilização da cabeça e coluna cervical 

de forma manual até que a vítima fique com suas costas voltadas para o centro da 

prancha; 
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9. O profissional 2 deverá deslizar a vítima sobre a prancha longa até atingir a 

melhor posição para a retirada da prancha; 

10. O profissional 1 deverá instalar os fixadores laterais de cabeça e assumir a 

cabeceira da prancha longa, enquanto o profissional 2 deverá assumir a parte inferior 

da prancha e retirar a vítima do veículo; 

11. Após retirar a vítima do veículo, executar a fixação definitiva na prancha 

longa; 

12. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP32 – Retirada de pacientes: retirada rápida (1 e 2 profissionais) 

Procedimento 

TÉCNICA COM 1 PROFISSIONAL 

1. Utilizar EPI; 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível; 

3. Verificar se o paciente não está preso nos pedais, ferragens ou outro 

obstáculo; 

4. Considerar a abordagem de acordo com o posicionamento do paciente no 

veículo: 

ABORDAGEM DO PACIENTE SENTADO À ESQUERDA DO VEÍCULO: 

• Abordar o paciente lateralmente passando o braço esquerdo (E) do 

profissional por baixo do braço E do paciente e segurar o mento; 

• Passar o braço direito (D) do profissional por trás e por baixo da axila D do 

paciente e segurar o punho D do paciente; 
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• Apoiar a face lateral E do paciente contra a face lateral D do profissional; 

• Girar a vítima 90° para E e removê-la vigorosamente retirando-a do veículo; 

• Deitar paciente no chão cautelosamente. 

 

 

 

ABORDAGEM DO PACIENTE SENTADO À DIREITA DO VEÍCULO: 

• Abordar o paciente lateralmente passando o braço D do profissional por baixo 

do braço D do paciente e segurar o mento; 

• Passar o braço E do profissional por trás e por baixo da axila E do paciente e 

segurar o punho E do paciente; 

• Apoiar a face lateral D do paciente contra a face lateral E do profissional; 

• Girar a vítima 90° para D e removê-la vigorosamente, retirando-a do veículo; 

• Deitar paciente no chão cautelosamente. 

5. Colocar colar cervical e imobilizar conforme protocolo, assim que possível; 

6. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 
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AP33 - Retirada de pacientes: retirada rápida (3 profissionais) 

 

Indicação 

Paciente de trauma que se encontra sentado (no carro ou em circunstância 

similar) nas seguintes situações: 

 

• condições de risco à vida detectadas durante a avaliação primária; 

• cena insegura com risco para o paciente e os profissionais; 

• paciente dificultando o acesso a outro com lesão mais grave. 

 

Materiais 

• EPI obrigatório; 

• Colar cervical; 

• Prancha longa com no mínimo três cintos; 

• Imobilizador lateral de cabeça com tirantes; 

• Maca. 

 

 

Procedimento 

 1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado:  

• O profissional 1 deve realizar o procedimento de estabilização 
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e alinhamento manual da coluna cervical de preferência por trás do 

paciente. 

• Nesse momento uma avaliação rápida deve ser realizada e o colar 

cervical é posicionado. 

• Ainda com a estabilização manual, o profissional 2 executa a estabilização do 

tronco, enquanto o profissional 3 controla a região inferior das pernas.  

• Inicia-se uma série de giros curtos e controlados em direção a rota de saída. 

• As pernas do paciente devem ser movidas uma a uma, sobre o console se 

necessário. 

• Os profissionais 2 e 3 continuam a girar o paciente até que a estabilização 

manual da cabeça não possa mais ser efetuada por trás (dentro do veículo). 

• Nesse momento o profissional 2 assume a estabilização de fora do veículo, 

enquanto o profissional 1 se desloca para fora do carro podendo reassumir a 

estabilização. 

• Quando o tronco do paciente estiver sobre a prancha, ele é posicionado sob 

arrasto para a cabeceira, porém com a manutenção da 

estabilização da coluna, agora pelo profissional 1 que não deve puxar o 

paciente e sim, apenas dar suporte à cabeça. 

• O arrasto é feito pelos profissionais 2 e 3. 

• Se a cena não é segura ou o paciente está grave, ele deve ser rapidamente 

removido do local para sua segurança e estabilização do quadro. 
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• Uma opção muito útil, é o profissional 2 efetuar a estabilização manual pela 

frente, enquanto o profissional 1 posiciona e apóia a prancha longa para a descida do 

paciente, de forma similar ao procedimento de colete imobilizador.  

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP34 - Remoção de capacete 

 

Indicação 

Paciente em uso de capacete fechado com suspeita de trauma.  

O procedimento tem como objetivo permitir o acesso imediato para o 

tratamento da via aérea e da ventilação do(a) paciente, e ainda, assegurar a 

estabilização da cabeça e da coluna cervical. 

 

Materiais 

• EPI obrigatório; 

• Colar cervical de tamanho apropriado. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme descrito: 
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• O profissional 1 aborda o paciente por trás da cabeça e ajoelhado com os 

braços apoiados no chão ou nas coxas, estabiliza o capacete posicionando as palmas 

das mãos sobre ele enquanto os dedos se apoiam na borda inferior.  

• O profissional 2 ajoelha-se ao lado e abre (ou retira) a proteção do rosto e 

também abre (ou corta) a tira de fixação do capacete. 

• O profissional 1 inicia a retirada do capacete fazendo um movimento para os 

lados (de abertura), ao mesmo tempo que mobiliza o capacete para cima e para baixo 

(balanço) tracionando-o para fora da cabeça do paciente. É preciso cuidado especial 

no momento de passagem sobre o nariz. Os movimentos devem ser lentos e 

controlados. 

• O profissional 2 deve assumir o controle manual da coluna cervical. Para isso, 

com uma das mãos fixa a mandíbula do paciente de um lado a outro, em movimento 

com o polegar e os dedos abertos enquanto apoia o braço sobre o esterno. A outra 

mão é posicionada por trás sob o pescoço na região occipital com o cotovelo apoiado 

no solo. 

• Assim que o capacete for totalmente retirado, enquanto o profissional 2 

mantém o controle manual, sem deixar a cabeça se movimentar, o profissional 1 

coloca coxins atrás da cabeça do paciente para auxiliar na manutenção da posição 

neutra e alinhada. 

• Após a colocação dos coxins, o controle manual da cabeça volta a 

ser efetuado pelo profissional 1 na forma padrão. 

• O procedimento é finalizado com a colocação do colar cervical. 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 
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AP35 – Rolamento em bloco 90º 

 

Indicação: 

Paciente com suspeita de trauma e indicação de imobilização de coluna 

vertebromedular que necessita ser posicionado em prancha longa ou outro dispositivo 

de transporte e/ou necessite de avaliação do dorso. 

 

Materiais e Equipamentos. 

• EPIs obrigatórios; 

• Colar cervical; 

• Imobilizador lateral de cabeça com tirantes; 

• Prancha longa; 

• Três cintos de segurança ou dispositivo similar. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 

• O profissional 1 deve posicionar-se atrás da cabeça do paciente, com os 

joelhos e cotovelos apoiados para melhor estabilidade e realizar o alinhamento e 

estabilização manual da cabeça ; 

• Em seguida, o profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente. 
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• Mantendo a estabilização manual da cabeça, os profissionais 2 e 3 se 

posicionam à altura do tórax e à altura dos joelhos respectivamente; 

• Os MMSS do paciente são avaliados e posicionados junto ao corpo e os MMII 

são colocados em posição anatômica. 

• A prancha é posicionada do lado oposto ao rolamento, junto ao paciente com 

a borda superior posicionada pouco acima da cabeça; 

• O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 

contralateral e a outra na cintura pélvica contralateral. 

• O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica 

contralateral e a outra próximo ao joelho contralateral. 

• O profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem 

para início do rolamento do paciente em bloco à 90º. 

• Nesse momento o profissional 2 deve avaliar a região dorsal em busca de 

possíveis lesões antes que a prancha seja posicionada. 

• A prancha longa é posicionada ao longo do dorso do paciente; 

• Após o posicionamento correto da prancha, o profissional 1 efetua novamente 

a contagem para posicionar o paciente de volta a posição de decúbito dorsal (DDH); 

• Com o paciente em DDH sobre a prancha e mantida a estabilização manual 

da coluna, os profissionais 1 e 2 seguram firmemente respectivamente pela cintura 

escapular e pélvica para movimentar o paciente para cima e lateralmente para 

posicioná-lo adequadamente sobre a prancha. 
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• Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral de cabeça com os 

apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte, a fim de evitar movimentos da 

cabeça. 

• Para finalizar, os cintos de segurança devem ser posicionados para a correta 

fixação do paciente na prancha. 

• O paciente deve ser transportado na maca e com cintos de segurança 

afivelados. 

 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP36 – Rolamento em bloco 180º 

 

Indicação: 

Paciente com suspeita de trauma e indicação de imobilização de coluna 

vertebromedular que se encontra em decúbito ventral ou semipronação e que 

necessita ser posicionado em prancha longa ou outro dispositivo de transporte. 

 

Materiais e Equipamentos. 

• EPIs obrigatórios; 

• Colar cervical; 

• Imobilizador lateral de cabeça com tirantes; 

• Prancha longa; 

• Três cintos de segurança ou dispositivo similar. 
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Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 

• O profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua o alinhamento e a 

estabilização manual da cabeça prevendo a posição final após a rotação completa. 

• A rotação completa deve se dar na direção oposta da direção da cabeça. 

• Os profissionais 1 e 2 posicionados à altura do tórax e dos joelhos, devem 

alinhar os MMSS considerando a rotação completa. 

• A avaliação do dorso pode ser realizada antes da rolagem; 

• O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 

contralateral e a outra na cintura pélvica contralateral ao mesmo tempo em que segura 

punho do paciente. 

• O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica 

contralateral e a outra próximo ao joelho contralateral. 

• O profissional 3 posiciona a prancha do mesmo lado do rolamento, entre sua 

posição e a do paciente. O profissional 2 mantém o posicionamento do braço do 

paciente. 

• A posição da prancha para o início do rolamento é à altura dos tornozelos; 

• O rolamento deve ser realizado em 2 tempos. 
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• 1º tempo: Com a prancha posicionada, o profissional 1 confirma o 

posicionamento dos demais e efetua a contagem para o rolamento do paciente em 

bloco à 90º. 

• Nesse rolamento, a cabeça do paciente sofre uma rotação discretamente 

menor e mais lenta que o tronco até que à 90º cabeça e tronco estejam alinhados. 

• 2º tempo: Com o paciente posicionado à 90º e sem atraso, o profissional 1 

confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem para complementar o 

rolamento do paciente em bloco à 180º. 

• Uma vez em DDH sobre a prancha o paciente é movimentado em bloco para 

cima e em direção ao centro da prancha pelos profissionais 1 e 2 assim como descrito 

no técnica de rolamento à 90º (Protocolo AP35). 

• Nesse momento o colar cervical é instalado pelo profissional 2; 

• Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral de cabeça com os 

apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte, afim de evitar movimentos da 

cabeça. 

• Para finalizar, os cintos de segurança devem ser posicionados para a correta 

fixação do paciente na prancha. 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP37 – Pranchamento em pé (3 profissionais) procedimento 

 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 
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3. Realizar manobra conforme indicado: 

 

Indicação: 

Paciente com suspeita de trauma, indicação de imobilização de coluna 

vertebromedular e que deambula. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs obrigatórios; 

• Colar cervical; 

• Imobilizador lateral de cabeça com tirantes; 

• Prancha longa; 

• Três cintos de segurança ou dispositivo similar. 

• O profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua 

o alinhamento e a estabilização manual da cabeça. 

• O profissional 2 realiza a medição e a instalação do colar cervical. 

• O profissional 3 posiciona a prancha longa atrás do paciente por entre os 

braços do socorrista 1 e ajusta a prancha para que ela fique bem próxima do paciente. 

• Profissional 1 mantem o alinhamento e estabilização da cabeça; 

• Os profissionais 2 e 3 ficam em pé, voltados para o paciente, um de cada lado 

e posicionam o braço próximo ao paciente sob a axila segurando com a mãos, na alça 

mais próxima da prancha. 

• A outra mão é posicionada na alça superior da prancha. 
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• Enquanto o alinhamento e estabilização são mantidos, sob comando de voz, 

o paciente e a prancha são lentamente 

baixados no chão  

• O profissional 1 deve manter a estabilização manual fazendo movimentos 

rotacionais com a mão para se adaptar à descida. 

• Quando este posicionamento não permitir mais a descida da prancha, 

os profissionais 2 e 3 devem soltar a parte superior da prancha e reposicionar 

seus braços sob os braços do profissional 1. 

• O profissional 1 deve ajustar seu posicionamento das mãos para manter a 

estabilização manual e realizar os movimentos rotacionais 

com a mão para se adaptar à fase final da descida. 

• Ao final da descida, o paciente é ajustado na prancha, recebe fixadores para 

a cabeça e é imobilizado na prancha longa com pelo menos 3 cintos de segurança. 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP38 – Pranchamento em pé (2 profissionais) 

Procedimento 

 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 

 

Indicação: 
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Paciente com suspeita de trauma, indicação de imobilização de coluna 

vertebromedular e que deambula. 

 

Materiais e Equipamentos 

• EPIs obrigatórios; 

• Colar cervical; 

• Imobilizador lateral de cabeça com tirantes; 

• Prancha longa; 

• Três cintos de segurança ou dispositivo similar 

 

 

• O profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua o alinhamento e a 

estabilização manual da cabeça. 

• O profissional 2 realiza a medição e a instalação do colar cervical. 

• Com o colar posicionado, o profissional 2 posiciona a prancha longa atrás do 

paciente por entre os braços do socorrista 1 e ajusta a prancha para que ela fique bem 

próxima do paciente. 

• Profissional 1 mantem o alinhamento e estabilização da cabeça; 
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• O profissional 2 em pé, voltado para o paciente, posiciona o braço mais 

próximo sob a axila do paciente segurando com a mão na alça mais próxima 

da prancha. 

• A outra mão é posicionada com a palma e os dedos estendidos na face 

do paciente, aplicando uma leve pressão para auxiliar na estabilização manual 

da cabeça. 

• O profissional 2 pode liberar uma das mãos e se reposicionar ao lado do 

paciente, ajustando o posicionamento da mão na face em movimento similar ao do 

socorrista 2 (braço sob a axila e mão sobre a face). 

• Enquanto o alinhamento e estabilização são mantidos com leve pressão sobre 

a face executados pelos 2 profissionais, o paciente e a prancha são lentamente 

baixados no chão, após comando de voz. 

• O movimento de descida deve garantir máxima estabilização manual e não 

deve ser intempestivo. 

 

1• Ao final da descida, o paciente é ajustado na prancha e a estabilização 

manual da cabeça poderá ser mantida por um dos profissionais. Nesse momento, o 
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paciente deve receber fixadores para a cabeça e imobilização na prancha longa com 

pelo menos 3 cintos de segurança. 

 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

AP39 – Monitorização cardíaca com cabos de três e cinco vias 

 

Indicação 

Pacientes que necessitem de avaliação e registro contínuo da atividade 

cardíaca (ritmo e frequência), tais como nas situações de: 

• Inconsciência 

• Alterações na atividade cardíaca (ritmo e frequência) 

• Suspeita de acidente vascular cerebral 

• Dor torácica não-traumática 

• Quaisquer outras situações conforme indicação do protocolo e/ou sob ordem 

do médico na cena ou médico regulador 

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Monitor de eletrocardiograma (ECG) 

• Cabo - paciente ECG três ou cinco vias 

• Álcool 70% 

• Gaze 
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• Eletrodos 

• Gel para ECG, se necessário 

• Material para tricotomia (se necessário) 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI obrigatório; 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente, na medida do possível; 

3. Retirar adereços metálicos ou moedas do contato com o corpo do paciente 

e afastar aparelho celular, se presentes; 

4. Verificar se o paciente está em contato com alguma parte metálica da maca 

e afastar e/ou proteger; 

5. Realizar a limpeza da pele com álcool 70% e gaze no local de 

posicionamento dos eletrodos; 

6. Secar a pele, se necessário; 

 

7. Dispor e fixar os eletrodos da seguinte forma: 

 

A. UTILIZANDO CABO-PACIENTE DE TRÊS VIAS: 

• Vermelho (RA-Right Arm) na linha infraclavicular média direita (lado direito 

superior) ou braço direito; 

• Amarelo (LA-Left Arm) na linha infraclavicular média esquerda (lado esquerdo 

superior) ou braço esquerdo; 
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• Verde (LL-Left Leg) na linha infradiafragmática esquerda (lado esquerdo 

inferior) ou perna esquerda. 

 

 

B. UTILIZANDO CABO-PACIENTE DE CINCO VIAS: 

• Vermelho (RA-Right Arm) na linha infraclavicular média direita (lado direito 

superior) ou braço direito; 

• Amarelo (LA-Left Arm) na linha infraclavicular média esquerda (lado esquerdo 

superior) ou braço esquerdo; 

• Verde (LL-Left Leg) na linha infradiafragmática esquerda (lado esquerdo 

inferior) ou perna esquerda; 

• Preto (RL-Right Leg) na linha infradiafragmática direita (próximo à crista ilíaca) 

ou perna direita; 

• Azul (V) no 4º espaço intercostal direito. 
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8. Conectar o cabo aos eletrodos; 

9. Avaliar condição do traçado: 

• Ajustar a velocidade de inscrição do traçado de forma standard, que é de 25 

mm/s; 

• Eletrodos devidamente aplicados devem garantir uma monitorização cardíaca 

adequada e livre de intercorrências; 

10. Ajustar os alarmes (frequência mínima em 60 batimentos por minuto (bpm) 

e máximo em 100 bpm, para detecção de bradiarritmias ou taquiarritmias). Os alarmes 

podem ser ajustados a partir da avaliação das condições clínicas do paciente e do 

objetivo da monitorização; 

11. Registrar a data e horário da instalação da monitorização na ficha/boletim 

de atendimento, bem como as alterações de interesse para a abordagem do paciente. 

 

AP40 – ECG 12 Derivações 

 

Indicação 
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Todos os pacientes que necessitem de avaliação e registro intermitente em 

papel da atividade cardíaca (ritmo e frequência), tais como: 

• Qualquer sinal de anomalia da atividade cardíaca (ritmo e frequência) durante 

monitorização contínua  

• Inconsciência 

• Suspeita de acidente vascular cerebral 

• Dor torácica não-traumática 

• Outros, conforme indicação do protocolo  

 

Materiais e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Eletrocardiógrafo com papel para registro e com o cabo-paciente 

• Quatro braçadeiras ou quatro eletrodos adesivos para os membros; seis 

eletrodos descartáveis (ou peras) para o tórax, de acordo com o modelo de 

equipamento disponível no serviço 

• Gazes 

• Álcool 70% 

• Gel para eletroencefalograma (ECG), de acordo com modelo do aparelho 

• Material de tricotomia (se necessário) 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI obrigatório; 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente à medida do possível; 
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3. Retirar adereços metálicos ou moedas do contato com o corpo do paciente 

e afastar aparelhos celulares; 

4. Verificar se o paciente está em contato com alguma parte metálica da maca 

e afastar e/ou proteger; 

5. Abaixar a cabeceira, exceção aos casos de contraindicação e/ou quando o 

paciente não tolerar tal posição (por exemplo, casos de congestão pulmonar, 

exacerbação de doença pulmonar pré-existente ou 

hipertensão intracraniana); 

6. Realizar a limpeza da pele com álcool 70% e gaze no local de 

posicionamento dos eletrodos (face interna distal dos membros superiores e 

inferiores); 

7. Posicionar as braçadeiras nos membros usando gel para ECG ou os 

eletrodos descartáveis, da seguinte forma: 

• Vermelho (RA-Right Arm) na linha infraclavicular média direita (lado direito 

superior) ou braço direito; 

• Amarelo (LA-Left Arm) na linha infraclavicular média esquerda (lado esquerdo 

superior) ou braço esquerdo; 

• Verde (LL-Left Leg) na linha infradiafragmática esquerda (lado esquerdo 

inferior) ou perna esquerda; 

• Preto (RL-Right Leg) na linha infradiafragmática direita (próximo à crista ilíaca) 

ou perna direita; 

8. Posicionar os eletrodos precordiais descartáveis ou peras no tórax desnudo 

do paciente, seguindo a linha 
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precordial, a saber: 

V1 – No 4º espaço intercostal à direita do osso esterno; 

V2 – No 4º espaço intercostal à esquerda do osso esterno; 

V3 – No espaço intercostal, entre os eletrodos ou peras V2 e V4; 

V4 – No cruzamento entre 5º espaço intercostal e a linha hemiclavicular à 

esquerda; 

V5 – No cruzamento entre 5º espaço intercostal e a linha axilar anterior à 

esquerda; 

V6 – No cruzamento entre o 5º espaço intercostal e a linha axilar média à 

esquerda; 

 

9. Conectar os cabos aos respectivos eletrodos ou peras; 

10. Ligar o aparelho eletrocardiógrafo; 
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11. Manter o paciente calmo e orientar que o registro do exame será iniciado e 

que será necessário evitar se movimentar, tossir ou conversar enquanto o ECG estiver 

sendo registrado; 

12. Não encostar no leito ou no paciente durante o registro do exame; 

13. Iniciar o registro do ECG; 

14. Verificar o traçado e a qualidade técnica do ECG; 

15. Ao final, retirar e desprezar os eletrodos descartáveis e limpar o gel; 

16. Identificar a fita ou folha de registro do ECG com: 

• nome completo do paciente; 

• idade do paciente; 

• data da realização do exame; 

• hora da realização do exame; 

17. Registrar a data e horário da realização do procedimento na ficha/boletim 

de atendimento, bem como as alterações de interesse para a abordagem do paciente. 

 

AP42 - Contenção física 

1 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Sua indicação é restrita às situações em que for o único meio disponível para 

prevenir dano imediato ou iminente ao paciente e/ou aos demais, tais como: situações 

de violência nas quais haja risco iminente de auto ou heteroagressão, intenção de 

evasão associada ao risco iminente de dano a si ou aos demais, bem como quando 



 

 

Pá
gi

na
83

2 

haja risco de queda e/ou ferimentos em pacientes com rebaixamento do nível de 

consciência. 

 

Conduta 

1. Comunicar aos familiares e/ou responsáveis, registrando o consentimento 

por escrito. 

2. Somente iniciar o procedimento após a chegada do SAV, do Corpo de 

Bombeiros ou alguma instituição policial. 

3. Iniciar a técnica somente quando o número mínimo de profissionais 

necessários estiver disponível (cinco pessoas). 

4. Planejar o procedimento definindo o coordenador da ação, de preferência o 

mediador, e as demais funções de cada membro. Planejar também a frase chave para 

o comando de imobilização. 

5. Orientar continuamente o paciente sobre o procedimento que está sendo 

realizado e esclarecer que tal medida tem como objetivo garantir a sua segurança. 

6. O procedimento está dividido em duas fases: imobilização (restrição dos 

movimentos e da locomoção) e contenção mecânica (uso de faixas). 

 

7. Imobilização 

• Realizar o manejo do espaço (equipe em semicírculo ao redor do paciente; 

coordenador ao centro; evitar se posicionar atrás do paciente). 

• Manter o olhar no paciente. 
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• Posicionamento – pés afastados, braços ao longo do corpo, distância de um 

braço e meio do paciente.  

Observações: 

• caso o paciente tente se aproximar, o profissional deve estender seu braço na 

altura do tórax dele, na tentativa de conter a aproximação; e 

• caso o paciente se torne colaborativo a partir desse momento, solicitar que o 

paciente se posicione na maca/prancha e que seja acompanhado pela equipe com 

seus membros superiores seguros. Prosseguir para o item 8 (contenção mecânica). 

• Comando – executar a ação após a frase chave, dita pelo coordenador: 

• lembrar de não mudar o tom de voz na hora da frase chave; e • ter cuidado 

com a comunicação. 

• Execução: 

• profissionais ao lado do paciente devem segurar os membros superiores. 

Segurar o punho com ambas as mãos e colocar a articulação do cotovelo do paciente 

abaixo de sua axila prendendo-a sob o seu tórax. Manter o membro do paciente 

afastado; 

• profissionais na linha diagonal devem segurar os membros inferiores. Agachar 

ao lado do membro do paciente, mantendo o joelho mais próximo ao paciente apoiado 

no chão. Usar o braço mais próximo ao paciente para envolver a região posterior da 

coxa, posicionando a mão na região patelar. Utilizar o outro braço estendido, 

segurando o tornozelo contra o chão; e  

• coordenador, ao centro, posiciona-se por trás do paciente para segurar a 

cabeça e o tórax, após a imobilização dos membros. Passar um dos braços por baixo 
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da axila do paciente e fixá-lo na extensão do tórax. Posicionar a palma da mão livre 

(outro braço) sobre a fronte do paciente. 

• Elevação: elevação dos membros inferiores e suspensão do paciente. 

• Transporte e posicionamento na maca/prancha: com os membros suspensos 

e seguros e com o tórax e a cabeça apoiados no tórax do coordenador, posicionar o 

paciente sobre a maca/prancha, mantendo a 

posição anatômica: 

• membros inferiores afastados (fixar joelho e tornozelo); e  

• membros superiores ao longo do tronco com as palmas das mãos para cima 

(fixar punhos). 

 

1. Contenção mecânica 

• O coordenador (ou o profissional que apoia cabeça e tórax) é o responsável 

pela passagem das faixas. 

• Iniciar a passagem da faixa pelo membro com maior risco do paciente soltar. 

• Membros – passar a faixa por baixo da articulação, com nó na parte anterior. 

Amarrar a faixa na lateral da maca/prancha e manter a imobilização manual. Nos 

membros superiores a faixa deve envolver 

os punhos e nos membros inferiores deve envolver os tornozelos. Evitar 

hiperextensão dos membros e compressão do plexo braquial. 

• Tórax: última faixa a ser posicionada, na altura dos mamilos nos homens e 

abaixo das mamas nas mulheres. Amarrar nas laterais da maca/prancha. Não 
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posicionar a faixa sobre o diafragma para não limitar a ventilação. A elevação natural 

do tronco não deve ultrapassar 30 graus. Evitar compressão de tórax. 

• Somente suspender a imobilização após reavaliar as fixações e refazê-las 

quando necessário. 

• Caso o paciente consiga liberar ambos os braços ou ambas as pernas, deve-

se contê-los juntos, imediatamente, para, depois de controlada a situação, separá-los 

e proceder novamente a técnica. 

 

2. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1) e avaliação secundária 

(Protocolo AC2). 

3. O paciente deve ser mantido sob observação contínua, com registro a cada 

15 minutos, durante o período em que permanecer contido: 

• monitorar o seu nível de consciência e sinais vitais; e 

• observar pele perfusão para identificar eventual ocorrência de garroteamentos 

e lesões locais ou nos membros contidos do paciente. 

4. Na presença do SAV, administrar Haloperidol 5mg IM tão logo seja possível 

após a contenção ter sido completada se o paciente continuar se debatendo. 

 

5. Realizar contato com a regulação médica para comunicar a situação clínica 

atualizada, orientações e para definição do encaminhamento. 
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AP43 – AVDI 

 

Indicação 

Avaliação neurológica simplificada com o objetivo de descrever rapidamente o 

estado de consciência e detectar alterações precoces. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

Procedimentos 

1. Utilizar EPI; 

2. Observar a abertura ocular para determinar se o paciente está alerta ou não 

(A); 

3. Na ausência de abertura ocular, utilizar um estimulo verbal para avaliar a 

presença ou não de resposta (V): 

• Utilizar as perguntas: “Qual o seu nome?” ou “O que aconteceu com você?”; 

4. Na ausência de resposta ao estimulo verbal, promover um estímulo oloroso 

para avaliar se o paciente responde (D): 

• As opções de estímulo doloroso mais adequadas são: compressão do leito 

ungueal, pinçamento digital do músculo trapézio ou pinçamento digital do músculo 

esternocleidooccipitomastoideo; 

5. Considerar, após a detecção da ausência de abertura ocular e de resposta 

ao estímulo verbal e doloroso, que o paciente está inconsciente (I). 
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15.1.5. Protocolos especiais:  

PE1 – Aspectos gerais de avaliação da segurança de cena 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Este protocolo é parte integrante dos 3 “S” para a segurança e se aplica a todos 

os atendimentos. 

A avaliação da segurança da cena deve ser a primeira prioridade do profissional 

e deve anteceder o início da abordagem do paciente. 

 

Conduta: 

1. Realizar os 3 passos para avaliação da cena 
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2. Após avaliar os três passos, definir: 

• “CENA SEGURA”: iniciar os procedimentos de aproximação e abordagem do 

paciente (Protocolos PE7,PE2, PE3). 

• “CENA INSEGURA”: 

• posicionar-se em local seguro e próximo (considerar ações de segurança já 

realizadas ou sinalizadas por outros serviços já presentes na cena); 

• comunicar-se imediatamente com a Central de Regulação para informar 

detalhes e definir solicitação 

de apoio; 

• se necessário considerar as ações básicas de segurança e controle da cena; 

• aguardar orientação e apoio no local seguro. 

3. Considerar as ações de segurança e controle da CENA INSEGURA 

utilizando regras básicas de posicionamento diante de riscos, tais como: • rede elétrica 

afetada, posicionar-se próximo aos postes que ainda estiverem intactos; 

• presença (ou suspeita) de materiais tóxicos inaláveis ou fumaça, levar em 

consideração a direção do vento 

e/ou da fumaça antes de se posicionar. Posicionar-se sempre a favor do vento; 

• fogo e fumaça na cena, além da direção do vento, posicionar-se pelo menos 

a 50m de distância do local; 

• escoamento de combustível, posicionar-se na direção contrária ao sentido do 

escoamento; 

• risco de inundação, posicionar-se em local alto e distante; 
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• risco de colapso de estruturas (edificações ou vias) considerar a possibilidade 

de extensão e propagação dos danos e posicionar-se em local seguro; 

• cenários hostis com possibilidade de violência contra a equipe (presença de 

armas, indivíduos hostis, animais, etc.) manter-se afastado em local seguro até a 

chegada de apoio. Se houve evolução para um 

cenário hostil com a equipe já na cena, considerar a saída estratégica diante 

de ameaça percebida ou potencial, com imediata comunicação à Central de 

Regulação; 

• se a cena já conta com presença de outras equipes ou serviços (bombeiros, 

policiamento etc.) considerar a sinalização e as ações de segurança já realizadas e 

apresentar-se ao comando da cena para disponibilização de recursos e orientações 

de segurança. 

4. Reavaliar a cena com frequência pois os fatores podem se alterar com 

rapidez. 

 

PE2 – Regras gerais de biossegurança 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Este protocolo é parte integrante dos 3 “S” para a segurança e se aplica a todos 

os atendimentos. 

Biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou 

comprometer a qualidade de vida, a saúde humana 
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e o meio ambiente. 

 

Conduta: 

1. Regras gerais de biossegurança durante o atendimento  

• Utilizar EPI obrigatório: 

• uniforme completo apresentável com faixas refletivas e mangas longas; 

• calçado fechado impermeável apropriado; 

• luvas de procedimento; 

• óculos de proteção; 

• máscara facial; 

• capacete (para o caso dos condutores de motolância). 

• Considerar práticas adequadas: 

• manter unhas curtas e limpas (não utilizar unhas postiças); 

• manter cabelos presos (caso se aplique); 

• não utilizar adornos em excesso como correntes, pulseiras, anéis e brincos 

grandes ou mesmo brincos pequenos, se do tipo argola; 

• não fazer uso de perfume durante o horário de trabalho; 

• trocar as luvas durante o atendimento caso exista contato com materiais com 

alta concentração de microorganismos (exemplo, material fecal) ou em caso de 

realização de procedimentos invasivos diferentes em um mesmo paciente; 

• com as mãos enluvadas, evitar tocar em maçanetas, puxadores, telefones e 

outros e, caso ocorra, garantir a realização da limpeza concorrente desses itens ao 

final do atendimento. 
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2. Regras gerais de biossegurança para o período pós-atendimento 

• Higiene pessoal: 

• lavar cuidadosamente as mãos e antebraços, com água e sabão após a 

retirada das luvas e, na impossibilidade de lavar as mãos, utilizar álcool gel ou similar; 

• trocar o uniforme sempre que este estiver úmido ou receber respingos de 

fluídos corporais de um paciente. 

• Cuidados com o descarte de lixo e de material contaminado: 

• recolher da cena e da ambulância, todo o lixo produzido durante o 

atendimento (luvas, gazes, etc.) 

para descarte no recipiente próprio da ambulância; 

• descartar o saco de lixo da ambulância quando este alcançar 3/4 da 

capacidade, sendo que o descarte deve ser realizado exclusivamente no coletor de 

lixo hospitalar adequado e previamente pactuado. 

• Cuidados com o descarte de material perfuro-cortante: 

• utilizar coletor de pérfuro cortante (de parede rígida, impermeável e com 

tampa) para descarte destes materiais; 

• realizar o descarte quando o coletor de perfurocortante alcançar 2/3 da 

capacidade; 

• não deixar o coletor de pérfuro-cortante no chão ou solto sobre o balcão da 

ambulância; 

• para descartar, quando cheio, seguir as recomendações do fabricante para o 

fechamento. 
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• Realizar de limpeza concorrente da ambulância e dos materiais e 

equipamentos ao final de cada atendimento. 

 

3. Práticas gerais de biossegurança aplicadas ao ambiente pré-hospitalar 

• Lavar as mãos sempre: 

• após funções fisiológicas e/ou pessoais: uso do banheiro, alimentação, 

pentear os cabelos, assoar o nariz, fumar; 

• após procedimentos: ao final de cada atendimento após retirada de luvas, 

contato com objetos, mobiliário e documentos da ambulância e sempre que se 

encontrar com sujidade. 

• Para a lavagem das mãos, dar preferência ao uso de dispensadores de 

parede com acionamento manual e secagem com o uso de papel toalha. 

• Utilizar saco de lixo branco leitoso para descarte de lixo na ambulância. 

• Não permitir comer, beber, fumar ou utilizar/aplicar cosméticos dentro da 

ambulância. 

• Utilizar o uniforme exclusivamente durante o horário de trabalho, evitando-se 

seu uso no deslocamento por transporte público ou privado, locais de alimentação e 

outros ambientes. 

• A limpeza dos óculos de proteção pode ser realizada com água, sabão e 

hipoclorito de sódio. Não utilizar álcool 70%. 

 

4. Medidas de prevenção contra acidentes envolvendo sangue e outros fluidos 

orgânicos 
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• Ter máxima atenção durante a realização de procedimentos invasivos. • 

Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimento que 

envolva material perfurocortante. 

• Nunca reencapar, entortar, quebrar ou desconectar a agulha da seringa. 

• Não utilizar agulhas para fixar papéis. 

• Desprezar agulhas, escalpes, lâminas de bisturi e vidrarias, mesmo que 

estéreis, em recipiente próprio. 

• Não descartar material perfurocortante em saco de lixo comum, mesmo que 

seja branco. 

• Usar sapatos fechados (não de tecido) para proteção dos pés em locais 

úmidos, com presença de material biológico ou onde haja risco de acidente 

percutâneo. 

 

PE3 - Práticas para a segurança do paciente 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Este protocolo é parte integrante dos 3 “S” de Segurança e se aplica a todos os 

atendimentos. 

 

Conduta 

1. Práticas para a identificação do paciente 
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• Identificar o paciente na ficha/boletim de atendimento com duas ou mais 

informações, dentre elas: nome completo sem abreviaturas, acompanhado de 

endereço completo, data de nascimento e/ou registro de um documento. 

• Para pacientes inconscientes, confusas ou sem condição de informar e sem 

acompanhantes: 

• realizar busca ativa de documentos nos pertences e fazer a identificação 

conforme orientado acima; e 

• na ausência de documentos, descrever detalhadamente na ficha/boletim de 

atendimento duas ou mais características pessoais (sexo, etnia, vestes e o local onde 

o paciente foi encontrado). 

• Recomenda-se a utilização de uma fita de identificação simples no pulso 

direito do paciente, com os dados disponíveis e o endereço onde ele foi encontrado. 

• Na ocorrência de parto no ambiente pré-hospitalar, utilizar as fichas de 

identificação na mãe e no RN. 

2. Práticas para um cuidado limpo e seguro 

• Lavar as mãos antes e depois de procedimentos ou do contato com o paciente 

e/ou do contato com material biológico. 

• Na indisponibilidade de água e sabão, utilizar solução a base de álcool. 

• Sempre utilizar luvas durante o atendimento. 

• Garantir boas práticas na realização de procedimentos invasivos, mesmo em 

situação de urgência. 

• Realizar os procedimentos de lavagem e desinfecção interna da ambulância, 

conforme protocolos locais. 
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• Descartar material perfuro-cortante em local adequado. 

• Recolher invólucros e outros artefatos da cena para descarte adequado. 

 

3. Prática para a utilização de cateteres e sondas 

• Verificar adequação e permeabilidade dos dispositivos e conexões antes de 

iniciar a infusão. 

 

4. Práticas para um procedimento seguro 

• Executar a checagem diária dos materiais, medicamentos e equipamentos e 

realizar a reposição dos itens faltantes. 

• Atentar para o armazenamento correto, prazo de validade e integridade dos 

invólucros. 

• Prever e comunicar etapas críticas e/ou possíveis eventos críticos durante a 

realização de procedimentos. 

• Registrar a realização de procedimentos, número de tentativas e 

intercorrências, se houver. 

 

5. Práticas para a administração segura de medicamentos e soluções 

• Identificar adequadamente os itens da mochila de medicamentos para facilitar 

a localização. 

• Certificar-se dos “5 certos” da administração de medicamentos: paciente 

certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa. 
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• Utilizar materiais e técnicas assépticas na administração de medicamentos 

parenterais. 

• Utilizar recursos de comunicação em alça fechada para confirmar prescrição 

verbal em situação de emergência e também após a administração de medicamentos. 

• Destacar na ficha/boletim de atendimento informação positiva sobre alergias 

a algum medicamento. 

• Manter uma lista de medicamentos utilizados no serviço com a respectiva 

apresentação, dose utilizada e principais cuidados para permitir consulta rápida. 

• Registrar na ficha de atendimento: droga, dose, diluente, tempo/velocidade de 

infusão e demais informações pertinentes à administração. 

• Notificar ao serviço a ocorrência de reações ou eventos adversos decorrentes 

do uso de medicações. 

 

6. Práticas para promoção do envolvimento do paciente com sua própria 

segurança. 

• Incentivar e valorizar a presença do acompanhante. 

• Utilizar linguagem compreensível para comunicação com o paciente.  

• Comunicar ao paciente e/ou familiares todos os procedimentos e 

encaminhamentos a serem realizados. 

 

7. Práticas para a comunicação efetiva 

• Utilizar recursos de comunicação em alça fechada durante o atendimento. 
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• Realizar a passagem sistematizada do quadro do paciente durante a transição 

do cuidado do paciente para a unidade de destino. 

• Preencher adequadamente a ficha/boletim de atendimento e entregar uma 

cópia para a unidade de destino. 

• Registrar o nome do profissional que recebeu o paciente na unidade de 

destino. 

• Escrever em letra legível. 

 

8. Prevenção de queda e acidentes 

• Na cena, aproximar ao máximo a maca retrátil do local onde está o paciente 

para evitar deslocamento longo na prancha. 

• Na prancha longa, fixar o paciente com, no mínimo, 3 cintos de segurança (3 

pontos diferentes). 

• Na maca, realizar a fixação do paciente com os cintos de segurança. 

• Transportar pacientes agitados, contidos fisicamente ou com alto risco para 

queda sempre com a maca rebaixada. 

• Anotar na ficha/boletim se há risco para queda. 

• Transporte de crianças com < de 6 meses: 

• sempre no colo do responsável e na ausência deste, no colo do profissional 

de saúde, exceto se houver indicação de uso de incubadora de transporte. Os adultos 

devem estar com os cintos 

devidamente afivelados. O profissional de enfermagem deve permanecer 

próximo para manter atenção sobre o paciente e zelar pela segurança. 
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• Transporte de crianças acima de 6 meses: 

• na maca, acompanhadas do responsável. Se essa atitude provocar ansiedade 

nas crianças menores, elas poderão ser transportadas no colo pelo responsável ou 

pelo profissional de enfermagem. Todos deverão estar com os cintos de segurança 

afivelados. O profissional de enfermagem deve permanecer próximo para manter 

atenção sobre o paciente e zelar pela segurança. 

• Seguir as regras de condução de veículos de emergência. 

 

9. Prevenção de úlcera por pressão 

• Na prancha longa, utilizar coxins nos pontos mais suscetíveis à pressão. 

• No transporte prolongado, se possível, promover a mudança de decúbito e 

utilizar coxins ou proteção nas 

áreas corpóreas de risco. 

 

10. Segurança na utilização de tecnologia 

• Manter habilidades no uso dos equipamentos da ambulância. 

• Atentar para a condição das baterias recarregáveis. 

• Assegurar boa fixação/guarda dos equipamentos e materiais dentro da AM. 

• Comunicar à chefia qualquer problema relacionado ao uso dos equipamentos 

e materiais. 
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PE4 – Atribuições e responsabilidades da equipe do samu 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Aplica-se a todos os profissionais da equipe de intervenção. 

 

Conduta 

1. Aspectos fundamentais 

• Assegurar assistência pré-hospitalar livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência e imprudência; 

• Assegurar assistência pré-hospitalar livre de discriminação de qualquer 

natureza; 

• Assegurar a privacidade e respeitar o pudor do paciente; 

• Prestar informações adequadas ao paciente, familiares e/ou solicitante sobre 

o atendimento em termos de opções, riscos e benefícios; 

• Manter, aprimorar e atualizar conhecimentos para o benefício do paciente; 

• Cumprir os preceitos éticos e legais de sua categoria profissional; 

• Zelar pelo cumprimento dos protocolos; 

• Zelar e contribuir para a harmonia das relações interinstitucionais; 

• Zelar pela imagem do serviço. 

 

2. Sobre a conduta pessoal 

• Ser pontual e assíduo; 

• Apresentar-se asseado; 
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• Utilizar o uniforme completo exclusivamente em atividades do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

• Manter identificação funcional e nominal no uniforme; 

• Permanecer de prontidão durante o plantão, atendendo aos chamados com 

presteza e agilidade; 

• Adequar hábitos pessoais, linguagem e atitudes ao ambiente de trabalho; 

• Basear as relações com outros membros da equipe nos princípios éticos, em 

respeito mútuo, na liberdade e independência profissional, buscando sempre o 

interesse e o bem estar do paciente; 

• Tratar com urbanidade os pacientes, familiares e cidadãos em geral; 

• Não fumar nas dependências da instituição (base descentralizada e Central 

de Regulação) e/ou dentro da ambulância, conforme legislação. 

 

3. Na base 

• Zelar pela ordem; 

• Realizar a checagem da viatura, materiais, medicamentos e equipamentos no 

início e término de cada plantão, incluindo a checagem do equipamento de 

oxigenoterapia fixo e portátil e equipamentos de 

comunicação, com o devido registro; 

• Providenciar a reposição de materiais de consumo ao início do plantão e/ou a 

cada atendimento; 

• Realizar a limpeza da ambulância e dos equipamentos conforme protocolos 

PE23, PE24, PE25 e PE36. 
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4. Na comunicação 

• Manter atenção permanente ao sistema de comunicação disponível e atender 

à solicitação imediatamente; 

• Utilizar linguagem do “Q” e alfabeto fonético nas comunicações com a Central 

de Regulação; 

• Receber e registrar os dados da solicitação com ênfase para endereço e 

pontos de referência, motivo da solicitação e gravidade, idade, nome da vítima; 

Obs.: Nada deve atrasar o início do deslocamento. Outras informações podem 

ser transmitidas durante o trajeto: horário e origem da solicitação, detalhes sobre o 

evento, informações do solicitante, serviços na cena 

do atendimento, e outras informações disponíveis e de interesse para o 

atendimento e segurança da equipe; 

• Notificar a Central de Regulação a cada fase do deslocamento: início do 

deslocamento para ocorrência, chegada na ocorrência/cena, saída da cena, chegada 

ao hospital, saída do hospital e disponibilidade para nova ocorrência; 

• Durante o atendimento, utilizar estratégias de comunicação em alça fechada 

com a equipe; 

• Informar o médico regulador sobre as condições do paciente, conforme 

protocolo de sistematização da passagem do caso para a regulação médica 

(Protocolo PE22). 
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5. Durante o deslocamento até o local da ocorrência 

• Iniciar o deslocamento imediatamente após a recepção da solicitação; 

• Auxiliar, se necessário, no estabelecimento da melhor e mais segura rota para 

o local da ocorrência; 

• Zelar pelo respeito às regras de condução e estacionamento de veículos de 

emergência, conforme Protocolos PE6 e PE7 e Código de Trânsito Brasileiro. 

 

6. Na cena do atendimento 

• Garantir sua segurança e a da equipe, além dos circundantes e da vítima 

(Protocolo 3 “S”); 

• Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) em todo atendimento; 

• Realizar avaliação primária e secundária da vítima e proceder às intervenções 

necessárias, previstas em protocolos específicos para a modalidade e categoria 

profissional, dentro dos limites ético-profissionais; 

• Entrar em contato com a Regulação Médica para: 

• SAV: decisão sobre a unidade de saúde de destino e/ou sobre qualquer outra 

situação atípica; 

• SBV: definição das intervenções e ações adicionais previstas em protocolo e 

para a definição sobre o hospital de destino ou qualquer outra situação atípica. 

 

7. Na comunicação com paciente e familiares 

• Identificar-se sempre; 
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• Buscar a identificação do paciente, familiar, responsável legal ou solicitante e 

chamá-los pelo nome; 

• Comunicar todas as ações que serão realizadas; 

• Utilizar expressões simples, evitando termos técnicos e informações 

desnecessárias; 

• Apoiar, orientar e acalmar paciente e familiares; 

• Manter atenção à comunicação verbal e não-verbal durante todo o 

atendimento; 

• Atentar para existência de condições especiais na comunicação: linguagem 

estrangeira, portadores de deficiências e outras. 

• Zelar pelo respeito às regras de condução e estacionamento de veículos de 

emergência, conforme Protocolos PE6 e PE7 e Código de Trânsito Brasileiro; 

• Transportar o acompanhante preferencialmente no banco da frente; 

• Manter observação e cuidados constantes à vítima; 

• Preencher de forma completa a ficha de atendimento pré-hospitalar em duas 

vias e com letra legível. 

 

8. Na unidade de saúde de destino  

• Transmitir informações verbais sobre o atendimento ao profissional da 

unidade de saúde de destino, de forma completa e sistematizada, a fim de favorecer 

à continuidade do cuidado; 
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• Disponibilizar a 2ª via da ficha/boletim de atendimento ao profissional que 

recebeu o paciente na unidade de saúde de destino, anotando na 1ª e 2ª via nome 

completo e registro do conselho; 

• Arrolar os pertences da vítima conforme Protocolo PE18; 

• Realizar a limpeza concorrente ao final de cada atendimento e, se necessário, 

a limpeza terminal, conforme Protocolos PE23, PE24 e PE25; 

• Comunicar à Central de Regulação a disponibilidade para novos atendimentos 

tão logo esteja liberado; 

• Transmitir à Central de Regulação os dados referentes ao atendimento, 

utilizando o recurso de comunicação portátil disponível. 

 

9. Na documentação 

• Preencher uma ficha/boletim de ocorrência para todo e qualquer paciente, 

incluindo (mas não se limitando a): 

• Pacientes que recusam tratamento e/ou transporte; 

• Pacientes transportados para qualquer recurso/unidade de saúde;  

• Pacientes atendidos por um serviço e/ou modalidade e transportados por 

outro; 

• Pacientes não encontrados na cena ou que se evadiram; 

• Pacientes atendidos durante eventos de múltiplas vítimas e/ou eventos; 

• Pacientes encontrados em óbito na cena. 

• Registrar na ficha/boletim de atendimento toda a informação disponível sobre 

o atendimento; 
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• Zelar pela confidencialidade das informações a que tiver acesso, bem como 

das anotadas na ficha; 

• Relatar e registrar possíveis eventos adversos, impedimentos para realização 

e desvios de protocolos e/ou situações não especificadas, com vistas ao 

aprimoramento das ações e desenvolvimento do serviço. 

 

PE5 – Responsabilidades adicionais do condutor de ambulância do samu 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Aplica-se aos condutores de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU). 

 

Conduta 

 

NA PASSAGEM DO PLANTÃO 

1. Verificar, com o condutor que o antecedeu, as condições do veículo que está 

recebendo. 

NA CHECAGEM DO VEÍCULO NO INÍCIO DO PLANTÃO 

1. Manter o veículo sempre pronto para atuar nas emergências; 

2. Checar: 

• Nível do óleo do motor e quilometragem da troca 

• Nível e estado do líquido do radiador 
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• Fluido de freio 

• Tensão da correia do motor 

• Estado geral da bateria 

• Possíveis vazamentos 

• Presença de fumaça anormal no sistema de escapamento 

• Fixação e estado do escapamento 

• Ruídos anormais 

• Eventuais peças soltas dentro e fora da ambulância 

• Fixação e estado dos para-choques 

• Funcionamento dos limpadores de para-brisa 

• Sistemas elétricos, luminosos e sonoros, incluindo teste da luz de freio, do 

pisca-pisca (seta indicadora de direção) e do pisca-alerta 

• Calibragem e estado de conservação dos pneus e estepe 

• Existência de triângulo de sinalização, macaco e chave de rodas 

• Arranhões e amassados na cabina e carroceria 

• Limpeza geral externa da ambulância 

• Nível do combustível 

• Marcador de temperatura do motor 

• Ajuste do banco do motorista e checagem de todos os cintos de segurança 

• Ajuste dos espelhos retrovisores 

• Estado, carga e fixação do extintor de incêndio 

• Lanterna portátil (se disponível no serviço) 

• Sistema de radiocomunicação 
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• Carga da bateria dos equipamentos de comunicação de seu uso 

• Impressos que possam ser utilizados pelo condutor 

• Caneta e papel para anotações gerais. 

 

DURANTE O DESLOCAMENTO DA VIATURA 

1. Manter atenção para: 

• Ruídos anormais 

• Eventuais peças soltas 

• Estado dos freios; 

2. Utilizar o sistema de comunicação disponível no serviço; 

3. Utilizar a sinalização sonora da ambulância com critério, atentando para seus 

efeitos estressantes sobre a equipe de socorro e o paciente (PE6); 

4. Utilizar as luzes e iluminação de emergência da viatura (giroflex), atentando 

rigorosamente para o cumprimento da legislação específica (PE6); 

5. Conduzir o veículo segundo legislação de trânsito prevista no Código de 

Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

para veículos de emergência; 

6. Seguir as regras gerais para estacionamento e sinalização da via (PE6); 

7. Portar durante todo o plantão os seguintes documentos: 

• Habilitação com a autorização para conduzir veículo de emergência 

• Documentos da viatura; 

8. Conhecer o sistema viário e as principais referências da região em que 

trabalha. 
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PE6 – Regras gerais na condução de ambulância 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Aplica-se ao profissional responsável pela condução de uma ambulância. 

 

Conduta 

 

1. Aspectos fundamentais 

• “A segurança é prioridade máxima”: seja para o próprio condutor, equipe, 

paciente ou para pedestres e demais veículos na via. 

• Sobre o Código de Trânsito Brasileiro: o condutor sempre deverá seguir as 

resoluções e regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

• Sobre o número de passageiros na ambulância: o número de passageiros 

permitido na ambulância deve ser igual ao número de assentos com cintos de 

segurança em condições de uso, mais o paciente na maca também com cinto (CTB, 

artigo 65). 

• Sobre o uso de dispositivos sonoros (sirene): 

• Utilizar somente em efetiva prestação de serviço de urgência (CTB, artigo 29) 

e quando houver momentânea necessidade de aumentar a segurança, como por 

exemplo nas ultrapassagens e nos cruzamentos; 

• Alternar o tipo de som produzido pela sirene para facilitar a percepção dos 

outros motoristas sobre a presença e localização da ambulância; 
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• Evitar uso contínuo se o paciente estiver na ambulância, pois aumenta o 

estresse, dificulta a comunicação e parte da avaliação do paciente. 

• Sobre o uso de dispositivos de iluminação intermitente de emergência 

(giroflex): 

• Utilizar somente em efetiva prestação de serviço de urgência (CTB, artigo 29); 

• Desligar quando a ambulância estiver em deslocamento que não se 

caracterize como de urgência (prestação de serviço), como, por exemplo, ao retornar 

para base ou deslocamentos administrativos. 

• Sobre o uso do farol aceso – “Seja visto!”: 

• Circular sempre com farol baixo ligado, mesmo durante o dia e em 

deslocamentos que não se caracterizem como urgência. Isso torna mais rápida sua 

visualização por outros motoristas e pelos 

pedestres, reduzindo significativamente a probabilidade de acidentes. 

• Sobre as ultrapassagens: 

• A ambulância em efetiva ação de urgência deve ultrapassar outros veículos 

pela esquerda (CTB,art.29, VII, a). 

• Para a ultrapassagem, o condutor deve: 

• Posicionar a ambulância na faixa de rolamento à esquerda; 

• Utilizar os recursos sonoros e de iluminação, incluindo os faróis, para alertar 

os outros condutores de sua aproximação. 

Obs.: A ambulância não deve ser conduzida no espaço entre as faixas de 

rolamento e nem “costurar” no trânsito. Só é permitido o uso de outras faixas quando 
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houver sinalização específica na via indicando outra faixa para o veículo de 

emergência. 

• Sobre o uso do pisca-alerta: 

• Nunca deve ser utilizado com o veículo em movimento, pois dificulta a 

percepção pelos outros motoristas, não identificando para que lado a ambulância irá 

virar e, por conseguinte, atrapalhando um melhor posicionamento dos outros veículos 

na via. 

• Sobre procedimentos e velocidade permitida: 

• O deslocamento da ambulância deve ocorrer de modo a permitir que a equipe 

atue com segurança e com efetividade no cuidado do paciente; 

• A velocidade pode ser extremamente reduzida para permitir a realização 

segura de procedimentos como massagem cardíaca, acesso venoso, intubação, etc.; 

• A interação verbal equipe/condutor é essencial para o sucesso dessa atitude 

no trânsito.  

• Sobre frear, acelerar e realizar curvas: 

• Evitar frear, acelerar ou alterar a direção do veículo bruscamente; 

• Manter atenção aos movimentos dos outros veículos e antecipar a 

necessidade de frenagem ou aceleração para conduzir a ambulância com a máxima 

suavidade. 

• Preferência sobre pedestres: 

• A ambulância com seus sinais sonoros e luminosos de emergência acionados 

tem preferência sobre pedestres (CTB artigo 29, VII, b). Recomenda-se que essa 

preferência seja exercida somente se o 
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pedestre estiver em posição segura e estável, não se movimentando em 

situação de risco. 

2. Prerrogativas e privilégios em efetiva prestação de serviço de urgência: 

• Ultrapassar um semáforo vermelho, desde que garantidas todas as questões 

de segurança (CTB, artigo 29, VIII); 

• Trafegar na contramão, desde que garantidas todas as questões de 

segurança (CTB, artigo 29, VIII); 

• Estacionar em local proibido, desde que garantidas todas as questões de 

segurança (CTB, artigo 29, VIII). 

3. Impedimentos: 

• Não é permitido ultrapassar o limite de velocidade máxima estabelecida para 

uma via. 

 

PE7 – Regras gerais para estacionamento de ambulância e sinalização da 

via 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Ao se aproximar do local de uma emergência conduzindo uma ambulância e 

necessitar estacioná-la para a prestação do socorro. 

Conduta 

CABE AO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA: 

1. Seguir as regras gerais para estacionamento e sinalização da via; 
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2. Zelar pela segurança da viatura e da equipe, evitando causar ou se envolver 

em um acidente; 

3. Não permitir que a equipe desembarque da ambulância com ela ainda em 

movimento; 

4. Informar à equipe o momento correto do desembarque e a porta de saída 

mais adequada (passageiro na cabina, lateral ou traseira); 

5. Evitar a obstrução desnecessária da via: o congestionamento causado pode 

dificultar a chegada de outras equipes ou outros serviços necessários para as ações 

de socorro; 

6. Sinalizar a via imediatamente após estacionar, considerando as regras 

básicas de sinalização, garantindo a segurança de todos e permitindo as ações de 

socorro da equipe; 

7. Auxiliar a equipe de atendimento após estacionar e sinalizar o local. 

REGRAS GERAIS PARA ESTACIONAMENTO E SINALIZAÇÃO DA VIA 

• Posicionar a ambulância no sentido da via, com os sinais luminosos (giroflex) 

e pisca-alerta (luz intermitente) ligados e a uma distância segura do evento; 

• Decidir pela distância segura, considerando a existência de vazamento de 

óleo, combustível, gases, fumaça, fogo, etc.; 

• Se for o primeiro veículo a chegar na cena do atendimento, estacionar antes 

do evento. Se houver impedimento ou risco, estacionar no melhor local possível para 

garantir a distância de segurança; 

• Se a cena já estiver sinalizada e/ou com outros veículos de serviço no local, 

estacionar após o evento. Se houver impedimento para o deslocamento até a área 
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pós-evento, estacionar antes ou no melhor local possível e revisar as sinalizações já 

existentes para garantir a distância de segurança; 

• Em vias de baixa velocidade e/ou fluxo de veículos e em locais seguros e 

adequados para estacionamento, apenas delimitar a área de trabalho da equipe; 

• Em vias de fluxo elevado de veículos e/ou de alta velocidade e em locais 

pouco apropriados para estacionamento de veículos ou inseguros, realizar a 

sinalização para canalização do tráfego e garantia da segurança para as equipes de 

atendimento; 

 

• Para sinalização e canalização do trafego: 

• Estabelecer a distância entre a 1ª barreira na cena e a primeira sinalização 

(1º cone), considerando a velocidade máxima permitida na via: 
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Obs.: Essa distância permite tempo adequado de frenagem e reposicionamento 

na via dos veículos que se aproximam. Em ambiente com chuva, neblina ou baixa 

visibilidade, a distância da primeira sinalização deve ser aumentada e até dobrada. 

Se o acidente ocorreu em uma curva, a distância deve ser calculada totalmente antes 

da curva; 

• Proceder a canalização com os cones disponíveis idealmente 1 a cada 10 

passos, se disponíveis. Os cones devem progressivamente envolver e delimitar a área 

de trabalho a uma ou mais faixas de rolamento, a depender da posição do veículo em 

relação ao acostamento. 
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• Se não houver condições de efetivar a sinalização adequadamente, solicitar 

imediato auxílio a outros órgãos como policiamento, bombeiros ou órgão de trânsito, 

por meio da Regulação Médica. 

 

PE8 – Procedimentos iniciais em caso de acidentes com a ambulância 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Em qualquer situação de acidente que envolva a ambulância. 

INCLUI: 

• Acidentes durante deslocamentos de emergência ou administrativos 

• Acidentes na presença ou ausência de pacientes já embarcados 

• Acidentes com ou sem vítimas. 

Conduta 

 

ACIDENTE SEM VÍTIMA: 

1. Garantir a segurança do local conforme preconizado nos protocolos PE1 e 

PE7; 
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2. Confirmar ausência de vítimas no acidente; 

3. Entrar em contato com a Regulação Médica e informar: 

• Sobre a ocorrência de acidente sem vítimas, com ênfase para a localização 

do evento; 

• Sobre a condição da ambulância: acidente em deslocamento com ou sem 

paciente embarcado; 

• Sobre a necessidade de apoio e providências legais cabíveis; 

4. Se houver paciente embarcado na ambulância, reavaliar e proceder cuidados 

necessários; 

5. Na presença de terceiros envolvidos no acidente, anotar: nome, RG e 

endereço dos envolvidos e placa dos demais veículos; 

6. Informar a Regulação Médica sobre a possibilidade de prosseguimento ou 

não para a unidade de destino previamente estabelecida e a condição do paciente (se 

houver); 

• Na impossibilidade de prosseguimento na mesma ambulância, solicitar apoio 

via Regulação Médica e aguardar no local. Na presença de vítima embarcada, garantir 

suporte à vida até a chegada da nova equipe; 

• Na possibilidade de prosseguimento, após contato com a Regulação Médica 

seguir para o destino 

previamente estabelecido ou informado pela Regulação Médica; 

7. Considerar orientação da Regulação Médica sobre o momento oportuno para 

a realização do boletim de ocorrência. 
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ACIDENTE COM VÍTIMA: 

Considerando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

fisicamente apta para as ações, seguir as seguintes regras gerais: 

1. Garantir a segurança do local conforme preconizado nos protocolos PE1 e 

PE7; 

2. Entrar em contato com a Regulação Médica e informar: 

• Sobre a ocorrência de acidente com vítima, com ênfase para localização, 

número de vítimas e presença 

de vítimas entre os profissionais da equipe; 

• Sobre a condição: acidente em deslocamento com ou sem paciente 

embarcado; 

• Sobre a necessidade de apoio e providências legais cabíveis; 

3. Realizar o atendimento à(s) vítima(s), considerando os protocolos indicados; 

4. Realizar avaliação e/ou atendimento do paciente embarcado (se houver); 

5. Assim que possível, informar a Regulação Médica sobre: 

• Vítimas já em atendimento e suas condições 

• Chegada de equipes de apoio 

• Chegada de equipes especializadas (policiamento e outras) 

• Possibilidade de prosseguimento ou não para o destino: 

• Na impossibilidade de prosseguimento, aguardar apoio no local. Na presença 

de vítima embarcada, 

garantir suporte à vida até a chegada de outra ambulância para o transporte; 
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• Na possibilidade de prosseguimento, aguardar autorização da Regulação 

Médica para prosseguir 

para o destino previamente estabelecido ou informado; 

6. Considerar orientação da Regulação Médica sobre o momento oportuno para 

a realização do Boletim de Ocorrência. Considerando a equipe do SAMU fisicamente 

inapta para as ações: 

Se possível: 

• Entrar em contato com a Regulação Médica e informar sobre a ocorrência de 

acidente com vítimas entre os profissionais da equipe e aguardar apoio; ou 

• Solicitar a um cidadão que entre em contato com o 192 e informe a ocorrência 

com a equipe da ambulância. 

 

PE9 – Consentimento para tratamento de paciente menor de idade 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente menor de idade, conforme legislação vigente. 

 

Conduta/providências 

1. Regras gerais da abordagem: 

• Identificar-se; 

• Ser paciente; 

• Transmitir segurança; 

• Solicitar a presença de familiar ou responsável durante o atendimento; 
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• Explicar ao paciente, se aplicável, e aos familiares todos os procedimentos 

que serão realizados; 

• Usar palavras simples e de fácil compreensão; 

• Repetir as informações quantas vezes forem necessárias. 

2. Abordagem inicial 

• Realizar avaliação primária, secundária e as medidas básicas de suporte 

previstas conforme o protocolo indicado; 

• Verificar a presença de possível responsável legal: 

• Na presença de responsável, indagar sobre sua relação com paciente menor 

e seguir para o item 3; 

• Na ausência de responsável legal, considerar Protocolo PE11. 

3. Paciente menor acompanhado de responsável: 

• A cada procedimento de avaliação, informar os responsáveis o que está sendo 

realizado; 

• Havendo necessidade de procedimento de intervenção, informar os 

responsáveis sem interromper a sequência; 

• Só interromper a sequência se houver alguma clara manifestação dos 

responsáveis para que o procedimento não seja realizado, momento em que a equipe 

deve utilizar toda sua capacidade de argumentação para obter a autorização; 

• Na negativa de autorização e havendo risco de morte ou agravo importante 

para o paciente, realizar os procedimentos necessários, conforme artigo 22 do Código 

de Ética Médica; 
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• Tão logo seja possível, informar a Regulação Médica sobre o atendimento e 

o ocorrido; 

• No transporte, solicitar que os pais ou responsáveis, ao menos um, 

acompanhem o paciente; 

• Tendo havido dificuldade em obter a autorização para procedimentos, mesmo 

tendo sido eles realizados, informar o médico no hospital de destino. 

 

PE10 - Atendimento a paciente com necessidades especiais 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Pacientes com deficiência auditiva, visual, déficit de desenvolvimento 

intelectual, idosos, crianças. 

 

Regras gerais da abordagem 

• Identificar-se. 

• Ser paciente. 

• Transmitir segurança. 

• Solicitar a presença de familiar ou responsável durante o atendimento. • 

Explicar ao paciente e aos familiares todos os procedimentos que serão realizados. 

• Usar palavras simples e de fácil compreensão.  

• Repetir as informações quantas vezes forem necessárias. 

• Considerar os fatores de risco para queda (Protocolo PE3). 
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Paciente com deficiência auditiva 

• Falar pausadamente e olhando diretamente para os olhos do paciente para 

que ele possa usar a leitura labial. 

• Utilizar a escrita, se necessário. 

Paciente com deficiência visual 

• Descrever os procedimentos realizados. 

• Manter contato físico constante (com os braços do paciente). 

 

Paciente com déficit de desenvolvimento intelectual 

• Manter comunicação constante. 

• Respeitar pausas e o tempo necessário para que o paciente responda às 

perguntas. 

 

Paciente idoso 

• Tratar com respeito. 

• Respeitar suas limitações, angústias, medos e pudor 

 

Paciente pediátrico 

• Permitir que os pais acompanhem a criança. 

• Permitir que a criança leve um objeto de estimação para sentir-se mais 

segura. 

• Garantir a segurança da criança durante o transporte. 
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PE11 - Atendimento a paciente menor de 18 anos de idade 

(desacompanhado) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Em todo atendimento de paciente menor de 18 anos desacompanhado. 

 

 

Regras gerais de abordagem 

• Seguir as regras gerais da abordagem de pacientes com necessidades 

especiais (Protocolo PE10). 

• Assim que possível, comunicar-se com a Regulação Médica sobre o 

atendimento. 

• Solicitar que vizinhos ou conhecidos acompanhem o paciente até o hospital, 

registrando nome, endereço e telefone. 

• Na ausência de acompanhante, informar os vizinhos ou circundantes sobre o 

hospital de destino e solicitar que, se possível, comuniquem aos familiares do 

paciente. 

• Todos os dados obtidos e orientações dadas devem ser anotados na ficha de 

atendimento. 

• Em caso de ausência de acompanhante, o médico do hospital de destino deve 

ser informado para avaliação da necessidade de acionamento do serviço social do 

hospital para: 

• acionamento do Conselho Tutelar para menores de 18 anos; e 
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• localização de familiares no caso de pacientes sem condições de decidir. 

• Ao final do atendimento, atualizar a Regulação Médica sobre o final do 

atendimento. 

 

 

PE12 - Atendimento a paciente sem condição de decidir estando 

desacompanhado ou acompanhado de menor de 18 anos de idade 

 

Conduta 

• Seguir as regras gerais da abordagem de pacientes portadores de 

necessidades especiais (Protocolo PE10). 

• Assim que possível, comunicar a Regulação Médica sobre o atendimento. 

• Solicitar que vizinhos ou conhecidos acompanhem o paciente até o hospital, 

registrando nome, endereço e telefone. 

• Se houver condição segura, como atendimento em residência com vizinhos 

ou amigos presentes, verificar se podem cuidar do menor. Anotar nomes, endereços, 

telefone e passar à Regulação Médica, que dará ou não a autorização final. 

• Informar os vizinhos ou circundantes sobre o hospital de destino e solicitar 

que, se possível, comuniquem aos familiares do paciente. 

• Todos os dados obtidos e orientações dadas devem ser anotados na ficha de 

atendimento. 
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• Em caso de ausência de acompanhante, o médico do hospital de destino deve 

ser informado para avaliação da necessidade de acionamento do serviço social do 

hospital para: 

• acionamento do Conselho Tutelar para menores de 18 anos; e 

• localização de familiares no caso de pacientes sem condições de decidir. 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Considera-se paciente sem condições de decidir aquele que é encontrado 

sozinho inconsciente e/ou alcoolizado, intoxicado por drogas ou que possui um agravo 

em saúde mental, dentre outras situações. 

• O paciente nas condições acima pode estar sozinho ou acompanhado de 

pessoa menor de 18 anos. 

 

PE13 - Atendimento a pacientes sem condições de decidir e 

acompanhado de animais (cão-guia ou outros) 

 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

• Paciente sem condições de decidir é aquele que é encontrado inconsciente, 

alcoolizado ou intoxicado por drogas, dentre outras circunstâncias. 

• Acompanhado de animais (cão-guia ou outros). 

 

Conduta 
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• Seguir as regras gerais da abordagem de pacientes com necessidades 

especiais (Protocolo PE10). 

• Atenção para animais agressivos que possam oferecer risco à equipe. 

• Em acidentes envolvendo animais e seus donos, o animal não deve ser 

abandonado. Nesses casos, solicitar auxílio para que alguém cuide do animal e anotar 

os dados do responsável (familiares, vizinhos e 

acompanhantes, etc.). 

• Em caso de cão-guia acompanhante de pessoas com deficiência visual: 

• deve-se considerar que o cão-guia é um animal altamente treinado e que a 

equipe deve se esforçar 

para manter o paciente e o animal reunidos até a chegada ao destino;  

• o animal deverá acompanhar o paciente na ambulância a menos que sua 

presença na ambulância dificulte a execução de procedimentos ou traga riscos para 

a segurança da equipe ou para os equipamentos; 

• pode-se considerar meios de transporte alternativos para o animal, como no 

caso da presença de equipes da Polícia, Bombeiros ou outras instituições que possam 

transportar o animal até o destino do paciente; e 

• documentar na ficha de atendimento todos os detalhes envolvendo esse tipo 

de animal. 

• Informar a Regulação Médica sobre a presença do animal e os dados de quem 

ficou com o mesmo. 
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PE14 - Atendimento a pacientes que recusam atendimento e/ou transporte 

 

Conduta 

• Seguir as regras gerais da abordagem de pacientes portadores de 

necessidades especiais (Protocolo PE10). 

• Esclarecer sobre a importância do atendimento e/ou encaminhamento para o 

hospital. 

• Se possível, realizar a avaliação primária e secundária para a obtenção de 

dados que permitam avaliar o risco. 

• Identificar e anotar situações que indiquem que o paciente se encontra 

prejudicado em sua capacidade de decisão, tais como: alterações do nível de 

consciência, intoxicação etílica ou por drogas, alterações de comportamento. 

• Na persistência da recusa, informar o médico regulador sobre a situação e as 

condições do paciente. 

• Relatar detalhadamente a ocorrência na ficha de atendimento, incluindo as 

orientações dadas. 

• Anotar “Recusou atendimento” ou “Recusou ser transportado” e solicitar ao 

paciente e a uma testemunha que assinem a ficha de atendimento. 

• Caso não seja possível atender ao item anterior, utilizar como testemunha 

seus companheiros de equipe. Lembre-se de que a assinatura do próprio paciente 

e/ou de testemunhas possuem maior respaldo legal. 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 



 

 

Pá
gi

na
87

7 

• Todo paciente que recusa atendimento. 

• Todo paciente que foi atendido, mas recusa transporte. 

 

PE15 - Recebimento de ordens de autoridades policiais ou outras 

autoridades na cena 

 

Conduta 

Ordens pertinentes às estabelecidas nas rotinas operacionais ou aos 

protocolos assistenciais do SAMU 192: 

• acatar as determinações somente se as ordens não forem contrárias ao 

Protocolo vigente e estiverem voltadas à manutenção da segurança da equipe e/ou 

dos pacientes; 

• registrar detalhadamente as intercorrências e decisões na ficha de 

atendimento; e 

• informar a Regulação Médica. 

Ordens contrárias às estabelecidas nas rotinas operacionais ou protocolos 

assistenciais do SAMU 192: 

• esclarecer à autoridade que as ordens ferem os regulamentos do SAMU 192; 

• informar à Regulação Médica e aguardar as orientações sobre como proceder; 

e 

• registrar detalhadamente as intercorrências e decisões na ficha de 

atendimento. 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 



 

 

Pá
gi

na
87

8 

Determinações ou ordens emanadas de bombeiros, policiais ou outras 

autoridades presentes no local da 

ocorrência caracterizam o recebimento de ordens por autoridades. 

 

PE16 - Atendimento na presença de médicos e enfermeiros estranhos ao 

serviço 

 

Conduta 

No caso de intervenção externa de profissionais médicos (especialmente se o 

médico do SAMU não estiver 

presente na cena): 

• comunicar a Regulação Médica; 

• na dúvida, solicitar a apresentação de documento comprobatório; 

• possibilitar contato via rádio do médico externo, com a Regulação Médica para 

a troca de informações relativas à situação do paciente; 

• aguardar orientação da Regulação Médica para seguir com as orientações do 

médico externo; e 

• registrar detalhadamente os fatos na Ficha de Atendimento: 

• anotar nome e CRM do profissional; e  

• solicitar ao profissional que registre sua intervenção no campo apropriado e 

assine a ficha, se possível, com carimbo. 

 

No caso de intervenção externa de profissionais enfermeiros: 
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• comunicar a Regulação Médica; 

• na dúvida, solicitar a apresentação de documento comprobatório; 

• orientar o profissional nas ações que podem ser realizadas por ele; e 

• registrar detalhadamente os fatos na Ficha de Atendimento e anotar nome e 

registro do profissional. 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

A presença de médicos ou enfermeiros no local da ocorrência, que não sejam 

plantonistas do SAMU 192 e que se prontifica quem a prestar atendimento ao 

paciente, caracteriza a intervenção externa. 

 

PE17 - Regras gerais de abordagem em ocorrências com indícios de crime 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Deverão ser considerados indícios de crime todo atendimento com algumas 

das seguintes características: 

• acidentes (trânsito, queda, incêndios, etc.); 

• agressões interpessoais ou autoagressão (FAB, FPAF, intoxicação, múltiplas 

lesões por objetos contundentes, queimaduras extensas, abortamentos sem causa 

justificável aparente, etc.); 

• parada cardiorrespiratória em pacientes sem acompanhante e/ou sem 

informações adicionais; 
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• história incompatível com as lesões encontradas e/ou com a situação da cena; 

e 

• acionamento em apoio a ações policiais. 

 

Conduta 

1. Atentar para a segurança da equipe. 

2. Informar precocemente a Regulação Médica. 

3. Considerar necessidade de apoio policial, a ser solicitado pela Regulação 

Médica. 

4. Se a cena estiver segura, iniciar a abordagem do paciente. 

5. Se a cena for insegura, afastar-se e comunicar-se com a Central de 

Operações para as medidas necessárias de acionamento dos recursos especializados 

(policiamento, bombeiros, etc.), observando e anotando pessoas que adentrem o 

local, bem como eventos que ocorrerem na cena enquanto aguarda o apoio (sempre 

em lugar seguro e afastado com margem de segurança). 

6. A cena não deve ser alterada, a menos que seja absolutamente necessário, 

para as ações de socorro ao paciente, como nos casos de: 

• necessidade de RCP; 

• risco para o(s) paciente (s); 

• risco para a equipe; 

• risco para outras pessoas ou risco de novos acidentes; 

• impossibilidade física de acesso ao (s) paciente(s); e 

• impossibilidade de outra forma de atendimento. 
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7. Adotar algumas regras gerais para abordagem de cenas com indícios de 

crime. 

 

Em relação ao paciente: 

• somente movimentar o paciente se for necessário para avaliação e 

procedimentos; 

• após ter movimentado o paciente e constatado óbito, jamais tentar retorná-la 

à posição inicial, mas apenas descrever na ficha a posição em que ela foi encontrada; 

• se necessário, retirar as vestes do paciente; 

• agrupar e colocar em saco plástico todos os objetos e roupas retirados do 

paciente e entregar ao policial; e 

• estar atento a todas as informações fornecidas pelo paciente durante o 

atendimento e transporte, anotando-as e transmitindo-as ao policial. 

Em relação à cena: 

• informar ao policiamento se foi necessário: 

• movimentar mesas, cadeiras ou outros móveis para acessar o paciente ou 

executar procedimentos, descrevendo sua posição inicial; 

• acender luzes na cena; e 

• tocar em algum objeto sem luvas. 

• recolher da cena todo o material médico-hospitalar utilizado no atendimento, 

como luvas, invólucros, gazes e outros resíduos, dando a eles o destino protocolar; 

• não limpar nem retirar ou recolher objetos ou sujidades que já se encontravam 

no local; 
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• não circular muito na cena, procurando evitar apagar marcas de sapatos, 

pneus e outras; 

• evitar pisar em poças de sangue; 

• não tocar em objetos da cena com as luvas sujas com sangue; e 

• não mexer em objetos na cena, exceto se colocarem a segurança da equipe 

em risco (exemplo: arma muito próxima ou vidros quebrados). 

Em relação ao tipo de lesão: 

• em caso de ferimento penetrante, durante a retirada de vestes e exposição do 

paciente, preservar a área perfurada da veste, não fazendo cortes no local da 

perfuração; e 

• em caso de enforcamento, se não houver sinais de morte óbvia, movimentar 

o paciente para permitir o seu atendimento, preservando o instrumento utilizado na 

ação, incluindo o nó, quando presente. Diante da presença de armas de fogo ou armas 

brancas na cena: 

• não tocar, a menos que haja risco para a equipe como, por exemplo, a 

possibilidade de acionamento inadvertido ou utilização por outra pessoa na cena; 

• se houver risco, afastar a arma, manuseando-a apenas pelo cabo e com as 

mãos enluvadas, colocando-a em um lugar que seja seguro para a equipe e para 

terceiros; 

• JAMAIS tentar manipular uma arma de fogo, visando desarmá-la, destravá-la 

ou desmuniciá-la; 

• evitar tocar, manusear ou limpar as mãos do paciente; e 
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• informar ao policial se foi necessário remover a arma de lugar, descrevendo 

a dinâmica desse deslocamento. 

Na presença de sinais de morte óbvia: 

• não tocar ou movimentar o paciente; 

• sair da cena exatamente pelo mesmo local em que entrou, procurando não 

alterar os vestígios da cena; e 

• não permitir a entrada de outras pessoas na cena até a chegada do 

policiamento.  

 

Ter preocupação redobrada com as anotações na Ficha de Atendimento: 

• anotar todos os horários com exatidão; 

• anotar nomes e instituições presentes na cena, incluindo prefixos de viaturas 

e de ambulâncias; 

• descrever com exatidão a posição em que o paciente foi encontrado e se foi 

necessário movimentá-lo, 

informando a razão da movimentação; 

• descrever com exatidão as lesões provocadas pela equipe no corpo do 

paciente em função da necessidade de atendimento. Exemplos: punção para acesso 

venoso (detalhar locais e número de punções), punção por agulhas para bloqueios 

anestésicos, suspeita de fratura do esterno e/ou costelas devido à realização de RCP, 

cricotireoidostomia (por punção ou cirúrgica); e 
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• anotar o nome do policial para o qual foram passadas as informações sobre 

o atendimento e/ou foram entregues as vestes e/ou objetos, ou passadas informações 

dadas pelo paciente, dentre outros detalhes de interesse no caso. 

 

PE 18 – Cuidados com pertences de pacientes 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Presença junto ao paciente de: roupas, próteses, adornos, dinheiro, carteiras, 

bolsa e/ou malas, documentos, equipamentos eletrônicos e outros pertences de uso 

pessoal. 

 

Conduta 

1. Realizar busca ativa por pertences em roupas, bolsas, sacolas, mochilas, 

malas, etc. que estiverem próximas ao paciente; 

2. Arrolar e registrar os pertences encontrados em 2 vias, item a item, com 

ênfase para a descrição adequada e legível dos seguintes aspectos: 

• Identificação do paciente, data, horário, número da ocorrência; 

• Valores em dinheiro e cheques: identificar em algarismos e valor por extenso; 

• Documentos: identificar tipo; 

• Objetos de adorno: descrever aparência (ex.: metal dourado, prateado, pedra 

azul, etc.) 

• Equipamentos eletrônicos: descrever tipo (ex.: celular, computador, etc.) 
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• Identificação do profissional responsável pelo arrolamento: nome, categoria, 

identificação da viatura, data e horário; 

• Testemunha identificada na cena; 

3. Realizar acondicionamento e lacrar se possível: 

• Em saco plástico ou similar, incluindo a própria bolsa, mochila ou mala do 

paciente; 

• Em envelopes ou similar, no caso de valores em dinheiro e/ou cheques, 

adornos e documentos; 

• Recomenda-se proteger óculos e próteses com ajuda de atadura, plástico ou 

similar para evitar quebra; 

4. Quanto ao transporte dos pertences: 

• VÍTIMAS DESACOMPANHADAS 

• Pertences menores devem ser transportados acondicionados, junto com a 

vítima; 

• Pertences maiores devem ser transportados acondicionados, dentro da 

ambulância; 

• Se a vítima puder compreender, explicar os procedimentos; 

• VÍTIMAS ACOMPANHADAS de ADULTO 

• Incentivar a presença de um acompanhante durante todo o atendimento; 

• Entregar os pertences arrolados e acondicionados ao acompanhante; 

• Registrar a entrega com a identificação e assinatura do recebedor; 

• Se a vítima puder compreender, explicar os procedimentos; 

5. Quanto à entrega dos pertences na unidade de destino do paciente: 
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• Entregar os pertences ao profissional do serviço mediante checagem item a 

item; 

• Coletar assinatura do profissional do serviço nas duas vias do registro; 

6. Anexar uma via do registro na ficha de atendimento/ocorrência que 

permanece com o paciente e a outra na cópia da ficha de atendimento/ocorrência que 

fica sob a guarda da equipe. 

 

PE19 - Dispensa de paciente na cena 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Quando, após avaliação criteriosa e/ou atendimento do paciente, não houver 

necessidade ou indicação, naquele momento, de prosseguir o atendimento em uma 

unidade de saúde. 

Conduta 

A liberação de pacientes do local da ocorrência, na ausência de médico 

intervencionista na cena é de competência exclusiva da Regulação Médica. Diante 

dessa possibilidade a equipe sem médico deve: 

• executar a avaliação primária e a secundária; 

• informar a Regulação Médica sobre a situação e as condições do paciente; 

• aguardar orientações da Regulação Médica; 

• assegurar-se de que o paciente ou responsável estão bem orientados sobre 

a necessidade de procurar atendimento médico em outro momento, quando for o 

caso; e 
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• registrar os fatos na Ficha de Atendimento. 

 

PE20 - Regras gerais para abordagem de eventos envolvendo imprensa e 

tumulto. 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Em todo atendimento em via pública. 

• Em todo atendimento na presença de órgãos de imprensa. 

• Em todo atendimento em área de tumulto. 

 

Conduta 

ATENDIMENTO EM VIAS PÚBLICAS: 

• observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena; 

• atuar sempre com discrição; 

• não expor o paciente à observação pública (atenção para a retirada de 

roupas); 

• na presença de policiamento na cena, solicitar o isolamento da área, caso 

julgar necessário; e 

• terminar os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas, 

sempre que possível. 

 

PRESENÇA DA IMPRENSA NA CENA: 

• observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena; 
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• atuar sempre com discrição e com urbanidade com os colegas; 

• tratar os profissionais da imprensa com urbanidade e educação, deixando 

claro seu papel; 

• não se preocupar em impedir a filmagem. Cumprir com seu papel no 

atendimento ao paciente; 

• preocupar-se em seguir à risca os protocolos; 

• não expor o paciente, respeitando sua privacidade: 

• não fornecer dados pessoais, informações sobre o quadro ou sobre o caso; 

• atenção para a retirada de roupas do paciente; e 

• não facilitar a tomada de imagens, prejudicando o atendimento. 

• na presença de policiamento na cena, solicitar o isolamento da área de 

atendimento, caso julgar necessário, diante de cena de risco ou de cena com 

dificuldades para a realização de procedimentos; 

• terminar os procedimentos dentro da ambulância, com as portas fechadas, 

sempre que possível; e 

• recomenda-se que não sejam concedidas entrevistas, exceto em casos 

previamente acordados. 

 

PRESENÇA DE TUMULTO OU AGITAÇÃO SOCIAL COM RISCO PARA A 

EQUIPE: 

• comunicar a Regulação Médica sobre a situação e a necessidade de apoio; 

• observar as regras gerais de avaliação da segurança da cena; 
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• na presença do policiamento na cena, considerar as orientações sobre 

manutenção de distâncias seguras, aproximação e estacionamento da ambulância; 

• a equipe deve permanecer reunida na área segura determinada pelo 

policiamento. Não circular pela cena; 

• normalmente, nestas situações, os pacientes serão trazidos até a ambulância; 

• manter total atenção, pois situações como esta são muito dinâmicas e podem 

mudar com facilidade; e 

• não manifestar opiniões sobre os fatos do conflito. Manter discrição. 

 

PE23 – Limpeza terminal da ambulância 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Limpeza realizada semanalmente conforme escala e/ou nos casos de 

suspeita de doença infectocontagiosa ou sujidade excessiva. 

• Inclui os procedimentos de limpeza e desinfecção: 

• A limpeza deve ser realizada em todas as superfícies horizontais e verticais 

internas e externas, além de equipamentos médico-hospitalares; 

• A desinfecção deve ser restrita a superfícies que contenham matéria orgânica 

e aos mobiliários que podem constituir risco de contaminação para pacientes e equipe: 

maçanetas, maca, cadeira de rodas, gaveta do coletor de resíduos, suporte de soro, 

balaústre e superfície da bancada. 

 

Conduta 
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1. Comunicar a Central de Regulação sobre a necessidade de realizar o 

procedimento; 

2. Usar equipamento de proteção individual apropriado: luvas de borracha, 

máscara, avental e óculos de proteção; 

3. Iniciar o procedimento de limpeza e desinfecção interna da ambulância 

considerando: 

 

SEQUÊNCIA BÁSICA DAS AÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

• Reunir os materiais e produtos necessários para a técnica dos 2 baldes e 

posicionar a ambulância; 

• Retirar equipamentos e materiais de dentro da ambulância: maca, cadeira de 

rodas, mochilas, materiais do armário, coletor de resíduos infectantes e 

perfurocortantes. Não retirar cilindros de oxigênio; 

 

• Iniciar a limpeza das estruturas fixas da ambulância pelo fundo do salão em 

direção à porta traseira e de cima para baixo, incluindo teto, paredes laterais, armários 

e por fim o piso. A limpeza do piso e do teto deve ser realizada com movimentos em 

sentido unidirecional; 
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• Realizar a desinfecção das superfícies e equipamentos indicados; 

• Realizar a limpeza da cabine do condutor. 

Obs.: Na presença de material biológico, seguir Protocolo 

 

OPÇÃO 1: LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO E ÁLCOOL 

 

LIMPEZA 

Após reunir os materiais e retirar os equipamentos de dentro da ambulância: 

• Iniciar a limpeza com pano umedecido em água e sabão pelo teto no fundo 

do salão seguindo para paredes e estruturas fixas (inclui luminárias, armário vertical, 

gavetas, baú, gaveta de lixo, vidros, telefone, maçanetas, painel de gases, grades de 

ar condicionado e superfície dos cilindros de oxigênio, entre outros); 

• Retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água; 

• Secar com pano limpo. 
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• No piso: 

• realizar varredura úmida antes de iniciar o procedimento de limpeza; 

• iniciar limpeza com rodo e pano umedecido em água e sabão pelos cantos do 

fundo do salão em direção à porta; 

• retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água; 

• secar com pano limpo. 

Obs.: Não deve ser utilizada água em excesso e/ou diretamente no piso, sob 

risco de infiltração e dano à estrutura do veículo. 
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DESINFECÇÃO 

• Material necessário: 

• Álcool 70%, hipoclorito de sódio 1% 

• 3 panos de limpeza (mobiliários, parede e piso separadamente) 

 

• Se necessário, remover a matéria orgânica conforme Protocolo PE25. 

• Após a fase de limpeza e secagem, realizar fricção com: 

• Pano umedecido com solução de hipoclorito a 1%: para revestimento da 

parede, bancos, colchonetes, 

armários de madeira, acrílico e piso. Não utilizar em metal. 

• Pano umedecido em álcool 70%: para partes metálicas (incluindo metais da 

maca e cadeira de rodas, 

dentre outros). Não utilizar em acrílico. 

• Permitir secagem espontânea. 
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LIMPEZA DA CABINE DO CONDUTOR 

• Realizar a limpeza da cabine do condutor com água e sabão, seguida de 

enxague com pano umedecido apenas com água e secagem com pano limpo. 

• Iniciar pelo teto na direção do fundo para o vidro dianteiro, seguida da limpeza 

do painel, direção e estofamentos. 

 

 

OPÇÃO 2: USO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM 

AÇÃO ÚNICA 

• Materiais necessários: 

• 3 panos de limpeza (mobiliários, parede e piso separadamente) 

• Produto de limpeza e desinfecção em ação única (conforme disponibilidade 

do serviço) 

• Considerar a forma de uso preconizada pelo fabricante. 
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• Considerar a sequência básica das ações. 

 

4. Realizar a limpeza e desinfecção dos equipamentos médico-hospitalares 

(Protocolo PE36); 

5. Realizar a limpeza externa da ambulância utilizando balde com água e sabão 

e enxaguar rápido. Não é 

recomendado o uso de produtos especiais para limpeza, sob risco de 

ocorrência de manchas e perda dos 

adesivos; 

6. Realizar o descarte apropriado de resíduos; 

7. Limpar e reorganizar os materiais utilizados; 

8. Preparar ambulância para novo atendimento: reposicionamento dos 

materiais, equipamentos, coletor de 

resíduos e lençol; 

9. Registrar a realização da limpeza terminal: data, horário e equipe 

responsável; 

10. Comunicar à Central de Regulação das Urgências (CRU) a conclusão do 

procedimento e a 

disponibilidade da equipe para acionamento. 

 

PE24 – Limpeza concorrente da viatura 

 

o OPÇÃO 1: LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO OU ÁLCOOL 
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LIMPEZA 

 

Após reunir materiais necessários e retirar a maca e as mochilas: 

• Iniciar a limpeza com pano umedecido em água e sabão pela superfície do 

balcão, e armários, equipamentos, balaústre e fixador de soro, estofados, maçanetas, 

gaveta de coletor de resíduos, maca e cadeira de rodas. Sempre considerar o sentido 

do fundo para a porta traseira e movimentos unidirecionais; 

• Retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água; 

• Secar com pano limpo; 

• No piso: 

• realizar varredura úmida antes de iniciar o procedimento de limpeza; 

• iniciar limpeza com rodo e pano umedecido em água e sabão pelos cantos do 

fundo do salão em direção à porta; 

• retirar o excesso de sabão com pano umedecido em água; 

• secar com pano limpo. 

Obs.: Não deve ser utilizada água em excesso e/ou diretamente no piso, sob 

risco de infiltração e dano ao veículo. 

Piso 

DESINFECÇÃO 

• Restrita às superfícies e aos mobiliários com risco de contaminação. 

• Material necessário: álcool 70% e hipoclorito de sódio 1%. 

• Após a limpeza e secagem, realizar fricção apenas nas superfícies horizontais 

com: 
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• Pano umedecido com solução de hipoclorito a 1%: bancos, colchonete, 

bancada do armário e piso. Não utilizar em metal. 

• Pano umedecido em álcool 70%: para partes metálicas (tampo e grades da 

maca). Não utilizar em acrílico. 

• Permitir 

 

o OPÇÃO 2: USO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM 

AÇÃO ÚNICA 

 

• Materiais necessários: 

• 3 panos de limpeza (mobiliários, parede e piso separadamente) 

• Produto de limpeza e desinfecção em ação única (conforme disponibilidade 

do serviço) 

• Considerar a forma de uso preconizada pelo fabricante; 

• Considerar a sequência básica das ações. 

4. Realizar o descarte apropriado de resíduos, se necessário; 

5. Limpar e reorganizar os materiais utilizados; 

6. Preparar ambulância para novo atendimento: reposicionamento da maca e 

mochilas, coletor de resíduos e lençol; 

7. Registrar a realização da limpeza concorrente: data, horário e equipe 

responsável; 

8. Comunicar à Regulação Médica a conclusão do procedimento. 
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PE25 – Limpeza na presença de matéria orgânica 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Limpeza efetuada sempre que algum tipo de material biológico entrar em 

contato direto com qualquer 

superfície da ambulância; 

• Inclui a remoção do material biológico e a limpeza e desinfecção da superfície; 

• Matéria orgânica: sangue, vômito, fezes, urina e outros líquidos e secreções 

orgânicas potencialmente contaminadas. 

 

Conduta 

1. Comunicar a Regulação Médica sobre a necessidade de realizar o 

procedimento; 

2. Usar equipamento de proteção individual apropriado: luvas de borracha, 

máscara, avental e óculos de proteção; 

3. Iniciar o procedimento de limpeza e desinfecção considerando a quantidade 

de material orgânico 

PEQUENA QUANTIDADE DE MATERIAL ORGÂNICO (incluindo respingos) 

• Remover a matéria orgânica com papel toalha: 

• Colocar folhas de papel sobre o material orgânico; 

• Reunir as folhas em movimentos no sentido de fora para dentro para envolver 

o material orgânico; 

• Desprezar o papel utilizado no coletor de resíduos infectantes; 
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• Realizar a limpeza do local de onde foi retirado o material, utilizando a técnica 

de dois baldes e 3 panos descrita no Protocolo PE23; 

• Secar a área; 

• Realizar a desinfecção do local onde foi retirado o material com hipoclorito de 

sódio 1% sob fricção ou em ação por 15 min. Em partes metálicas, utilizar álcool 70% 

sob fricção; 

• Remover o excesso de produto de desinfecção com papel; 

• Executar a limpeza com água e sabão no restante da área, enxaguando e 

secando em seguida.DE QUANTIDAD DE MATERIAL ORGÂNICO 

• Remover a matéria orgânica com rodo, pá e lixeira (se necessário); 

• Desprezar a matéria orgânica líquida no esgoto sanitário (tanque do expurgo); 

• Caso a matéria orgânica esteja em estado sólido, acondicionar em coletor de 

resíduo; 

• Realizar a limpeza do local de onde foi retirado o material, utilizando a técnica 

de dois baldes e 3 panos descrita no Protocolo PE23; 

• Secar a área; 

• Realizar a desinfecção do local onde foi retirado o material com hipoclorito de 

sódio 1%, conforme descrito acima. Em partes metálicas, utilizar álcool 70%; 

• Remover o excesso de produto e executar a limpeza com água e sabão no 

restante da área, enxaguando e secando em seguida. 

4. Limpar e reorganizar os materiais utilizados; 

5. Preparar ambulância para novo atendimento: reposicionamento dos 

materiais, equipamentos, coletor de 
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resíduos e lençol; 

6. Registrar a realização da limpeza: data, horário e equipe responsável; 

7. Comunicar à Regulação Médica a conclusão do procedimento e a 

disponibilidade da equipe para 

acionamento. 

 

PE26 - Constatação do óbito pelo médico do SAMU 192 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

• Ao encontrar um corpo com sinais de morte evidente ou morte óbvia, tais 

como: rigidez cadavérica (rigor mortis), livores de hipóstase (livor mortis), decapitação, 

esmagamento de crânio com perda de massa 

encefálica e ausência de pulso central, carbonização, segmentação do tronco, 

ou ainda, sinais evidentes de decomposição. 

• Após manobras de RCP pela equipe de suporte avançado, com inclusão de 

drogas e via aérea avançada, sem retorno à circulação espontânea e com 

ASSISTOLIA persistente, e tendo atendido o determinado pelo Protocolo AC11 - 

INTERRUPÇÃO DE RCP - que também trata da interrupção da RCP na ASSISTOLIA. 

• Quando encontrar um paciente em PCR e com manifestação prévia do 

paciente em não ser reanimado, conforme Resolução nº 1.995/2012 do Conselho 

Federal de Medicina-CFM. 
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• Quando encontrar um paciente em parada cardiorrespiratória e o médico da 

equipe de intervenção tem conhecimento prévio sobre o caso, sabe que se trata de 

paciente com doença em fase terminal e há consenso entre familiares ou 

responsáveis em não reanimar, conforme Resolução do CFM nº 1.805/2006. 

Conduta/providências 

1. Não alterar a cena além do necessário para as ações de atendimento. 

2. Entrar em contato com o médico regulador, acordando com ele a conduta e 

as orientações a serem passadas para os familiares ou responsáveis, cabendo ao 

médico regulador o contato com autoridades locais competentes, quando for indicado. 

3. Orientar os familiares ou responsáveis, quando for o caso, sobre as 

providências legais. 

4. Na impossibilidade de contato com a Regulação Médica, o médico 

intervencionista poderá decidir pelas orientações, ou ainda, acionar as autoridades 

locais competentes. 

5. Os serviços poderão desenvolver e fornecer, a seu critério, documento 

escrito com orientações aos familiares ou responsáveis. As orientações poderão variar 

de um serviço a outro, conforme características dos recursos disponíveis no município 

como: IML, SVO, médico responsável pelo paciente, morte por causas externas ou 

não etc. 

6. O médico intervencionista do SAMU deverá atender a Resolução 2.110/2014 

do Conselho Federal de 

Medicina e fornecer Atestado de Óbito, desde que alcançada a premissa do 

Parágrafo Único do artigo 22 que diz: Parágrafo único. Paciente com morte natural 
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assistida pelo médico intervencionista deverá ter o Atestado de Óbito fornecido pelo 

mesmo, desde que tenha a causa mortis definida. 

 

PE27 – Identificação do óbito por equipes do SAMU 192 

 

• Ao encontrar um corpo com sinais de morte evidente ou morte óbvia, tais 

como: rigidez cadavérica (rigor mortis), livores de hipóstase (livor mortis), decapitação, 

esmagamento de crânio com perda de massa encefálica e ausência de pulso central, 

carbonização, segmentação do tronco, ou ainda, sinais evidentes de decomposição. 

• Quando encontrar um paciente em parada cardiorrespiratória, com 

manifestação prévia do paciente em não ser reanimado, conforme Resolução nº 

1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina-CFM; 

• Quando encontrar um paciente em parada cardiorrespiratória e o profissional 

de enfermagem tem conhecimento prévio sobre o caso, sabe que se trata de paciente 

com doença em fase terminal e há consenso entre familiares ou responsáveis em não 

reanimar, conforme Resolução do CFM nº 1.805/2006. 

 

Conduta: 

1. Não alterar a cena além do necessário para as ações de atendimento. 

2. Entrar em contato com o médico regulador, acordando com ele a conduta e 

as orientações a serem 

passadas para os familiares ou responsáveis, cabendo ao médico regulador o 

contato com autoridades locais competentes, quando for indicado. 
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3. Contatar imediatamente o Médico Regulador quando encontrar um paciente 

em parada cardiorrespiratória, com manifestação prévia do paciente em não ser 

reanimado, passar a ele as informações disponíveis e seguir suas orientações; 

4. Contatar imediatamente o Médico Regulador quando encontrar um paciente 

em parada cardiorrespiratória e o profissional de enfermagem tem conhecimento 

prévio sobre o caso, sabe que se trata de paciente com doença em fase terminal e há 

consenso entre familiares ou responsáveis em não reanimar, passar a ele as 

informações disponíveis e seguir suas orientações; 

5. Os serviços poderão desenvolver e fornecer, a seu critério, documento 

escrito com orientações aos familiares ou responsáveis. As orientações poderão variar 

de um serviço a outro, conforme características dos recursos disponíveis no município 

como: IML, SVO, médico responsável pelo paciente, morte por causas externas ou 

não, etc. 

 

PE29 – Acidente de trabalho com material biológico 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Quando ocorrer exposição ocupacional a materiais biológicos, em virtude de: 

• Exposição percutânea provocado por ferimento com material perfurocortante 

contaminado, como por exemplo, de acesso vascular, manuseio de ferimentos, 

manejo de resíduos da assistência, etc.; 
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• Exposição em mucosas decorrentes de respingo de sangue ou secreções em 

olhos, nariz, boca e genitália do socorrista (contato direto com mucosas); 

• Exposição em pele não íntegra do socorrista (por exemplo, dermatites ou 

feridas abertas) com sangue ou secreções do paciente; 

• Mordeduras humanas, quando envolverem a presença de sangue.  

 

Conduta 

1. Se área atingida no corpo do socorrista for pele ou ferimento: 

• Lavar a pele ou ferimento com água e sabão em abundância; 

• Se ferimento, aplicar antisséptico, se possível/disponível, e realizar curativo; 

• Se pele íntegra, aplicar antisséptico ou álcool gel, se possível/disponível; 

2. Se área atingida no corpo do socorrista for olhos ou outra mucosa: 

• Lavar com água ou soro fisiológico a 0,9% em abundância; 

3. Comunicar o acidente ao médico regulador logo após os cuidados com a 

área contaminada. Devem ser informados: 

• Tipo de exposição; 

• Tipo e quantidade de fluido ou tecido; 

• Status sorológico da fonte (conhecido ou não); 

• Status sorológico do acidentado (conhecido ou não); 

• Suscetibilidade do profissional exposto. 

4. Seguir as orientações do médico regulador em relação ao paciente atendido 

ou em atendimento (se aplicável, pois o acidente pode ocorrer sem a presença do 

paciente); 
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5. Seguir as orientações do médico regulador em relação aos cuidados médicos 

que deverão ser tomados pelo socorrista que se contaminou, considerando também 

a abertura de uma ficha de atendimento para registro detalhado da ocorrência. 

 

PE30 – Acidente de trabalho: com agente não biológico 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Quando ocorrer acidente que produza lesão no profissional do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) durante o trabalho ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho 

(e vice-versa), excluídos os acidentes de natureza biológica que são tratados no 

protocolo PE29. 

 

Conduta/providências 

1. Se o acidente ocorrer durante a atividade no SAMU, os demais membros da 

equipe devem, se possível: 

• Prestar atendimento inicial ao profissional acidentado conforme a situação 

específica e de acordo com os protocolos do SAMU 192; 

• Comunicar o acidente ao médico regulador logo após os cuidados iniciais de 

urgência; 

• Solicitar outra equipe para socorro se necessário, e seguir as orientações 

recebidas pelo médico regulador; 

• Preencher a ficha de atendimento pré-hospitalar; 
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2. Se o acidente ocorrer no trajeto entre a residência e o local de trabalho, o 

profissional acidentado deve, se possível: 

• Acionar o SAMU 192 se necessário, alertando para sua condição de 

funcionário; 

• Procurar atendimento adequado para a situação, se não houver necessidade 

de acionar o SAMU 192; 

• Providenciar a comunicação dos fatos à sua chefia administrativa no mesmo 

dia ou no primeiro dia útil posterior, alertando para a ocorrência de acidente do 

trabalho; 

 

PE36 – Limpeza e desinfecção de equipamentos da ambulância de SAV 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Limpeza realizada em conjunto com a limpeza terminal, concorrente e/ou diante 

da presença de material biológico nas superfícies dos equipamentos. 

 

Conduta 

1. Usar equipamento de proteção individual apropriado: luvas de borracha, 

máscara, avental e óculos de proteção; 

2. Iniciar o procedimento de limpeza e desinfecção terminal, concorrente ou na 

presença de material biológico (PE 23,24,25); 
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3. Complementar o procedimento de limpeza considerando as características 

dos equipamentos: 

 

MACA E CADEIRA DE RODAS  

• Realizar limpeza da maca e cadeira de rodas com água e sabão, retirando 

excesso com pano úmido; 

• Após a limpeza e secagem, realizar fricção com pano umedecido em álcool 

70% nas partes metálicas; 

• Utilizar pano umedecido com solução de hipoclorito a 1% para revestimento 

do banco da cadeira de rodas e do colchonete da maca; 

• Permitir secagem espontânea. 

 

DEA OU MONITOR/DESFIBRILADOR 

• Certificar-se de que o equipamento está desligado e desconectado da tomada; 

• Desconectar cabos e/ou eletrodos; 

• Limpeza externa (incluindo tela): utilizar pano macio umedecido em água e 

sabão. Evitar escoamento de líquido para o interior do equipamento; 

• Limpeza dos cabos: utilizar pano macio umedecido em hipoclorito de sódio 

1%; 

• Limpeza das pás metálicas: remover resíduos de gel com um pano seco e 

utilizar um pano umedecido em 

álcool 70%; 

• Permitir secagem espontânea; 
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• Ao final do procedimento, verificar se o equipamento está adequadamente 

seco e reconectar cabos para realizar teste de uso. 

Obs.: No caso de produtos de limpeza e desinfecção em ação única, NÃO 

borrifar produto diretamente na tela. Borrifar no pano e depois passar na tela, para 

evitar manchas. 

 

OXÍMETRO DE PULSO 

• Certificar-se que o equipamento está desligado e desconectado da fonte e da 

tomada; 

• Desconectar sensor; 

• Limpeza externa do equipamento e do sensor: utilizar somente um pano macio 

levemente umedecido em uma solução de água e sabão neutro, secando-o em 

seguida; 

Obs.: No caso de produtos de limpeza e desinfecção em ação única, NÃO 

borrifar produto diretamente na tela. Borrifar no pano e depois passar na tela, para 

evitar manchas. 

 

PE36 – Limpeza e desinfecção de equipamentos da ambulância de SAV 

 

GLICOSÍMETRO 

• Certificar-se que o equipamento está desligado; 

• Área externa e visor: friccionar levemente com pano umedecido com álcool 

70%; 
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• Guia e área de inserção da tira teste: se visivelmente suja, friccionar 

levemente com pano umedecido com álcool. Considerar instruções do fabricante 

(pode ser necessário remover a tampa da janela de medição). 

 

ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO 

Estetoscópio: 

• Friccionar pano umedecido com água e sabão; 

• Retirar o excesso com pano umedecido apenas com água e secar; 

• Friccionar com pano umedecido em álcool 70% apenas nas partes metálicas. 

Esfigmomanômetro: 

• Desconectar as extensões de borracha e a pera para lavagem com água e 

sabão por imersão seguida de enxague com água e secagem espontânea;  

• Lavar o tecido do manguito por imersão e fricção leve com escova, seguida 

de enxague com água e secagem espontânea. 

 

LARINGOSCÓPIO E LÂMINAS PARA INTUBAÇÃO 

• Retirar pilhas do cabo; 

• Retirar lâmpadas das lâminas; 

• Friccionar com pano umedecido com água e sabão e retirar o excesso antes 

de secar; 

• Friccionar com pano umedecido em álcool 70%. 

 

VENTILADOR MECÂNICO 
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• Se indicado, certificar-se que o equipamento está desligado e desconectado 

da tomada; 

• Limpeza externa: utilizar pano macio umedecido em uma solução de água e 

sabão neutro; 

• Reprocessar circuitos ventilatórios e seus componentes a cada utilização e/ou 

periodicamente, conforme rotina do serviço. 

Obs.: Para limpeza da tela do equipamento. NÃO borrifar produtos diretamente. 

Borrifar no pano e depois passar no aparelho (para evitar manchas). 

INCUBADORA DE TRANSPORTE 

• Certificar-se que o equipamento está desligado e desconectado da tomada; 

• Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar; 

• Parte metálica e o revestimento do colchão: friccionar com pano macio 

umedecido em álcool 70%; 

• Acrílico: friccionar com pano macio umedecido em hipoclorito de sódio 1%; 

• Considerar demais instruções do fabricante no manual de uso. 

4. Limpar e reorganizar os materiais utilizados; 

5. Preparar ambulância para novo atendimento: reposicionar equipamentos; 

6. Registrar a realização da limpeza: data, horário e equipe responsável. 
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15.1.6. SAV Ginecologia e Obstetrícia  

 

 AGO1 – Assistência ao trabalho de parto não expulsivo 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Gestação _ 37 semanas; e 

• Presença de contrações regulares em intervalos de 3 a 5 minutos, com 

duração maior que 30 segundos; e 

• Ausência de partes fetais na vulva; e 

• Dilatação cervical > 3 cm e < 10 cm. 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 
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• Histórico de paridade: número de filhos e partos anteriores; 

• Perda vaginal atual: muco, líquido ou sangue; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Verificação da altura uterina se idade gestacional desconhecida. Considerar 

altura do fundo uterino em cicatriz umbilical compatível com 20 semanas; 

• Inspeção da vulva (sangramentos, perdas liquidas e presença partes fetais); 

• Na presença de contrações regulares em intervalos de 3 a 5 minutos e com 

duração maior de 30 segundos associadas a idade gestacional >37 semanas e 

ausência de partes fetais na vulva: Realizar toque vaginal para identificação da 

dilatação do colo uterino (se > 3cm e < 10cm caracteriza-se o trabalho de parto não 

expulsivo) 

6. Diante da caracterização do trabalho de parto não expulsivo, comunicar a 

paciente e os familiares; 

7. Preparar para o transporte, posicionando a paciente em decúbito lateral 

esquerdo ou posição mais confortável, sob aquecimento; 

8. Manter atenção para a evolução do parto e a necessidade de assistência 

(Protocolo AGO2); 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino; 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 
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AGO2 – Assistência ao parto iminente 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Idade gestacional _ 22 semanas; 

• Presença de contrações fortes e frequentes (duas ou mais em 10 minutos); 

• Presença de puxos espontâneos; 

• Sensação de pressão no períneo; 

• Visualização da distensão perineal ou da apresentação fetal na vulva; 

• Dilatação cervical completa. 

 

Conduta 

AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O PARTO 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 
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• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Verificação da altura uterina se idade gestacional desconhecida. Considerar 

altura do fundo uterino em cicatriz umbilical, compatível com 20 semanas; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas liquidas e presença 

partes fetais); 

6. Diante da caracterização do parto iminente, considerar a realização do parto 

em ambiente domiciliar ou, quando em transporte, estacionar a viatura e realizar os 

procedimentos de assistência; 

7. Reunir material mínimo necessário para a realização do parto: 

• 2 clamps 

• 1 lâmina de bisturi ou tesoura estéril 

• 2 pacotes de gaze estéril 

• 5 compressas 

• 2 sacos de plástico 

• 1 par de pulseiras de identificação [mãe e recém-nascido (RN)] 

• 2 mantas aluminizadas 

• 3 campos (mínimo) 

• EPI: 2 pares de luva estéril; 2 pares de luva de procedimento; 1 avental 

descartável; máscara facial; luvas descartáveis e óculos de proteção 
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ASSISTÊNCIA AO PARTO IMINENTE 

1. Utilizar EPI, iniciar com luvas de procedimento; 

2. Posicionar a paciente, adotando a posição que ofereça maior conforto: 

• Posição horizontal: decúbito dorsal horizontal com pernas e joelhos fletidos e 

afastados; 

• Posições não horizontais: cócoras ou Laborie-Duncan (decúbito dorsal 

elevado com maca verticalizada ao máximo, flexão e abdução dos membros 

inferiores); 

• Posição para pacientes com insuficiência cardíaca: decúbito lateral esquerdo 

com perna direita 

ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama ou maca 

(posição de Sims); 

3. Higienizar períneo com soro fisiológico (SF) 09%, gazes e compressas 

estéreis disponíveis; 

4. Trocar luvas de procedimento por luvas estéreis; 

5. Posicionar os campos sob os glúteos e abdome da paciente; 

6. Durante o avanço da apresentação: 

• Proteger o períneo com uma das mãos com ajuda de uma compressa; 

• Controlar o desprendimento súbito do polo cefálico com a outra mão; 

7. Avaliar a região do pescoço do RN para detectar a presença de circular de 

cordão umbilical. Em caso de presença de circular: 

• Se frouxa, liberar e desfazer com o dedo indicador; 

• Se tensa, clampear em dois pontos e cortar entre eles; 
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8. Acompanhar o desprendimento dos ombros. Na presença de distocia de 

ombro, considerar (Protocolo AGO5); 

9. Apoiar o RN lateralizado sobre o abdome da mãe, cobrindo-o com o campo, 

inclusive cabeça (exceto face) sem tracionar o cordão umbilical; 

10. Administrar 10 UI Ocitocina IM (ou se acesso venoso já disponível, diluir em 

Solução Salina a 0,9% 100ml, EV em 10 minutos); 

11. Aguardar cerca de 1 a 3 minutos para clampear o cordão, exceto em caso 

de sofrimento fetal, isoimunização ou comorbidades (como HIV positivo), quando a 

ligadura precoce do cordão umbilical deve ser realizada em até 30 segundos; 

12. Realizar o clampeamento do cordão umbilical: 

• 1º clamp: 15 a 20 cm a partir do abdome do RN; 

• 2º clamp: 3 a 4 cm à frente do 1º clamp; 

• Cortar com lâmina de bisturi estéril entre os dois clamp umbilicais; 

13. Realizar a assistência ao RN (Protocolo APed 13 e 14); 

14. Realizar identifi cação da mãe e do RN com pulseira com nome da mãe, 

sexo do bebê, hora de nascimento e data; 

15. Considerar o tempo de transporte na decisão do manejo da dequitação: 

• Nos casos de transporte para a Unidade de Saúde em tempo <30 min, 

acompanhar a dequitação espontânea; 

• Nos casos de transporte para a Unidade de Saúde em tempo >30min e a 

dequitação exceder mais de 30 minutos, realizar a tração controlada, de forma suave 

e contínua do cordão umbilical. 

• Após a dequitação: 
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• Realizar a manobra de Jacob-Dublin (rotação manual de placenta com 

membranas até sua extração completa) e revisão das membranas amnióticas e face 

materna placentária; 

• Acondicionar e identificar a placenta em saco plástico e transportá-la até a 

unidade de saúde; 

16. Preparar para o transporte posicionando a paciente em decúbito dorsal ou 

posição mais confortável sob aquecimento. Considerar as condições do RN para o 

transporte; 

17. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e ou unidade de saúde; 

18. Registrar achados, procedimentos e condições do parto e RN na 

ficha/boletim de ocorrência. Preencher uma ficha/boletim de atendimento para a mãe 

e outra para o RN 

 

AGO3 – Assistência ao parto consumado 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Expulsão completa do recém-nascido (RN) com idade gestacional _ 22 

semanas. 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 
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2. Solicitar a presença de acompanhante autorizado pela paciente, sempre que 

possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar a avaliação primária da mãe (Protocolo AC1) e do RN (Protocolo 

APed 2) com ênfase para: 

• Padrão respiratório; 

• Presença de hemorragias externas; 

5. Realizar anamnese obstétrica: 

• Pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Presença de comorbidades; 

• Tempo decorrido desde o nascimento; 

6. Assistência ao parto consumado: 

• Apoiar o RN lateralizado sobre o abdome da mãe , cobrindo-o com o campo, 

inclusive cabeça (exceto face) sem tracionar o cordão umbilical. 

• Administrar 10 UI Ocitocina IM (ou se acesso venoso já disponível, diluir em 

Solução Salina a 0,9% 100ml, EV em 10 minutos); 

• Aguardar cerca de 1 a 3 minutos para clampear o cordão, exceto em caso de 

sofrimento fetal, isoimunização ou comorbidades (como HIV positivo), quando a 

ligadura precoce do cordão umbilical deve ser realizada em até 30 segundos. 

• Realizar o clampeamento do cordão umbilical: 
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• 1º clamp: 15 a 20cm a partir do abdome do RN; 

• 2º clamp: 3 a 4cm a frente do 1º clamp; 

• Cortar com lâmina de bisturi estéril entre os dois clamp umbilicais. 

• Realizar a assistência ao RN (Protocolo APed 13) 

• Realizar identificação com pulseira a mãe e do RN com nome da mãe, sexo 

do bebê, hora de nascimento e data; 

• Observar a dequitação espontânea e a presença de hemorragias vaginais 

(Protocolo AGO 10). 

• Considerar o tempo de transporte na decisão do manejo da dequitação: (= no 

parto iminente) 

• Nos casos de transporte para a Unidade de Saúde em tempo <30 min, 

acompanhar a dequitação espontânea; 

• Nos casos de transporte para a Unidade de Saúde em tempo >30min e a 

dequitação exceder mais de 30 minutos, realizar a tração controlada, de forma suave 

e contínua do cordão umbilical. 

• Após a dequitação: 

• Realizar a manobra de Jacob-Dublin (rotação manual de placenta com 

membranas até sua extração completa) e revisão das membranas amnióticas e face 

materna placentária; 

• Acondicionar e identificar a placenta em saco plástico e transportá-la até a 

unidade de saúde; 
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7. Preparar para o transporte posicionando a paciente em decúbito dorsal ou 

posição mais confortável sob aquecimento. Considerar as condições do RN para o 

transporte (Protocolo APed 13 ou 14); 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde; 

9. Registrar achados, procedimentos e condições do parto e RN na 

ficha/boletim de ocorrência. Preencher uma ficha/boletim de atendimento para a mãe 

e outra para o RN. 

 

AGO4 – Assistência ao trabalho de parto prematuro 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Idade gestacional a partir de 22 semanas e menor que 37 semanas; 

• Presença de contrações regulares com intervalo de pelo menos 5 a 8 min; 

• Dilatação do colo uterino maior que 2 cm e/ou esvaecimento maior que 50%. 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 
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5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2) com ênfase para: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese Obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade Gestacional e/ou data provável do parto 

• Histórico de Paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Verificação da altura uterina se idade gestacional desconhecida. Considerar 

altura do fundo uterino em cicatriz umbilical, compatível com 20 semanas; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas liquidas e presença 

partes fetais); 

• Na presença de contrações regulares com intervalo de pelo menos 5 a 8 min 

associadas a idade gestacional >22sem ou altura uterina acima da cicatriz umbilical: 

Realizar toque vaginal para identificação da dilatação do colo uterino (se maior que 

2,0 cm e/ou esvaecimento maior que 50% caracteriza-se o trabalho parto prematuro). 

6. Diante da caracterização do trabalho de parto prematuro, comunicar a 

paciente e os familiares; 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para a definição de 

encaminhamento à unidade de saúde referência para gestações prematuras. 

8. Em gestações maiores que 24 semanas e menores que 34 semanas 

associadas a transporte prolongado > 30 min, realizar tocólise: 
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• Administrar nifedipina 20 mg por via oral (VO) (dois comprimidos de 10 mg); 

• Instalar acesso venoso periférico e infundir solução salina 0,9% a critério 

médico; 

• Monitorizar a pressão arterial devido ao risco de hipotensão; 

• Se persistir atividade uterina após 120 min, considerar nova dose de nifedipina 

20 mg VO (dois comprimidos de 10 mg); 

 

• ATENÇÃO: 

• Não realizar tocólise em caso de bolsa rota ou sinais de infecção materna; 

• Em paciente em uso de sulfato de magnésio, não utilizar nifedipina; 

 

9. Preparar para o transporte posicionando a paciente em decúbito lateral 

esquerdo sob aquecimento; 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência; 

11. Estar atento à evolução do parto e à necessidade de assistência (Protocolo 

AGO 2); 

12. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

AGO5 – Assistência ao parto iminente distócico: ombros 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Idade gestacional > 22 semanas; 
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• Apresentação fetal com nascimento da cabeça na vulva sem desprendimento 

de ombros após 60 segundos. 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Presença de comorbidades; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais); 

6. Diante da caracterização do parto iminente distócico (ombros), considerar a 

realização do 

parto em ambiente domiciliar ou, quando em transporte, estacionar a viatura e 

realizar os 

procedimentos de assistência; 
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7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento à unidade de 

saúde referência; 

8. Reunir material mínimo necessário para a realização do parto: 

• 2 clamps 

• 1 lâmina de bisturi ou tesoura estéril 

• 2 pacotes de gaze estéril 

• 5 compressas 

• 2 sacos de plástico 

• 1 par de pulseiras de identifi cação – [mãe e recém-nascido (RN)] 

• 2 mantas aluminizadas 

• 3 campos (mínimo) 

• Equipamento de proteção individual (EPI): 2 pares de luva estéril; 2 pares de 

luva de procedimento; 1 avental descartável; máscara facial; luvas descartáveis e 

óculos de proteção. 

 

ASSISTÊNCIA A DISTOCIA DE OMBROS 

Diante do nascimento da cabeça na vulva sem desprendimento de ombros 

após 60 segundos, jamais tracionar a cabeça. 

1. Utilizar EPI; 

2. Posicionar a paciente na posição que ofereça maior conforto: 

• Posição horizontal: decúbito dorsal horizontal com pernas e joelhos fletidos e 

afastados; 
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• Posições não horizontais: cócoras ou Laborie-Duncan (decúbito dorsal 

elevado com maca verticalizada ao máximo, flexão e abdução dos membros 

inferiores); 

• Posição para pacientes com insuficiência cardíaca: decúbito lateral esquerdo 

com perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama 

ou maca (posição de Sims); 

3. Avaliar a região do pescoço do RN para detectar a presença de circular de 

cordão umbilical. Em caso de presença de circular: 

• Se frouxa, liberar e desfazer com o dedo indicador; 

• Se tensa, clampear em dois pontos e cortar entre eles; 

4. Realizar a manobra da McRoberts para conseguir o desprendimento dos 

ombros: 

 

Manobra de McRoberts associada a pressão suprapúbica por até 30 segundos 

 

• Efetuada por dois profissionais; 

• Cada profissional segura um membro inferior da parturiente, de modo a 

proceder à hiperflexão dos membros inferiores sobre o abdome com abdução; 

• Um dos profissionais associa pressão suprapúbica, com a mãos em punho 

cerrado por 30 segundos. Diante do desprendimento dos ombros, realizar 

assistência completa ao parto e transportar (Protocolo AGO3). 
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5. Se após realização da Manobra de McRoberts não ocorrer o desprendimento 

dos ombros, considerar o tempo de transporte e a expertise do médico na tomada de 

decisão: 

• TEMPO DE TRANSPORTE ATÉ O HOSPITAL < 30 MINUTOS: 

• Instalar suporte ventilatório e transportar a paciente em decúbito lateral 

esquerdo, com flexão e abdução de membro inferior direito. Estar atento ao 

desprendimento espontâneo dos ombros durante o transporte e à necessidade de 

assistência ao parto consumado. 

• TEMPO DE TRANSPORTE ATÉ O HOSPITAL > 30 MINUTOS: 

• O médico deve considerar sua expertise e treinamento para a realização das 

manobras a seguir: 

Manobras de rotação interna: 

• Rubin II: mantendo a manobra de McRoberts, introduzir dois dedos na vagina 
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e realizar compressão posterior no ombro anterior do feto empurrando-o em 

direção ao feto. 

 

 

• Woods: associar à manobra de Rubin II uma pressão bidigital na face anterior 

do ombro posterior, aduzindo esse ombro e ao mesmo tempo abduzindo o anterior, 

fazendo o feto rodar no sentido horário. Se não houver sucesso, tentar manobra de 

retirada do ombro posterior. 

 

 

Manobra de retirada do ombro posterior: 

• Identificar o ombro fetal posterior através de toque vaginal deslizando a mão 

pelo braço até ao cotovelo; 
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• Pressionar a fossa cubital para promover a flexão do antebraço sobre o braço; 

• Tracionar o pulso de forma a exteriorizar a mão, o antebraço, o braço e o 

ombro posterior. 

• Uma vez extraído, o membro superior é usado como alavanca de tração para 

rodar o ombro posterior na direção da face anterior do tórax fetal. 

Se não houver sucesso, alterar a posição da paciente para quatro apoios. 

 

Alterar a posição da paciente para “quatro apoios”/genupeitoral/prece 

maometana, e realizar manobras de retirada do ombro posterior. 

Se não houver sucesso, proceder a manobra de fratura de clavícula, que já é 

considerada uma manobra de exceção. 

• Após o desprendimento dos ombros, realizar assistência ao parto consumado 

(Protocolo AGO3); 

• Se após a realização da sequência de manobras não ocorrer o 

desprendimento dos ombros, instalar suporte ventilatório e transportar a paciente em 

decúbito lateral esquerdo, com flexão e abdução de membro inferior direito. Estar 

atento ao desprendimento espontâneo dos ombros durante o transporte e à 

necessidade de assistência ao parto consumado (Protocolo AGO3). 

6. Realizar contato com Regulação Médica para definição de encaminhamento 

e ou unidade de saúde. Sugere-se unidade especializada; 

7. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência: 

preencher uma ficha/boletim de atendimento para a mãe e outra para o RN. 
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AGO6 – Assistência ao parto iminente distócico: pélvico 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Idade gestacional > 22 semanas; 

• Presença de contrações fortes e frequentes (duas ou mais em 10 minutos); 

• Presença de puxos espontâneos; 

• Sensação de pressão no períneo; 

• Visualização da distensão perineal; 

• Apresentação fetal pélvica ou podálica na vulva. 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 
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• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais); 

6. Diante da caracterização do parto iminente distócico (pélvico), considerar a 

realização do parto em ambiente domiciliar ou, quando em transporte, estacionar a 

viatura e realizar os procedimentos de assistência; 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento a uma unidade de saúde referência; 

8. Reunir material mínimo necessário para a realização do parto: 

• 2 clamps 

• 1 lâmina de bisturi ou tesoura estéril 

• 2 pacotes de gaze estéril 

• 5 compressas 

• 2 sacos de plástico 

• 1 par de pulseiras de identifi cação (mãe e RN) 

• 2 mantas aluminizadas 

• 3 campos (mínimo) 

• Equipamento de proteção individual (EPI): 2 pares de luva estéril; 2 pares de 

luva de procedimento; 1 avental descartável; máscara facial; luvas descartáveis; e 

óculos de proteção. 

 

ASSISTÊNCIA AO PARTO PÉLVICO 



 

 

Pá
gi

na
93

1 

1. Utilizar EPI e iniciar com luvas de procedimento; 

2. Posicionar a paciente na posição que ofereça maior conforto: 

• Posição horizontal: decúbito dorsal horizontal com pernas e joelhos fletidos e 

afastados; 

• Posições não horizontais: cócoras ou Laborie-Duncan (decúbito dorsal 

elevado com maca verticalizada ao máximo, e flexão e abdução dos membros 

inferiores); 

• Posição para pacientes com insuficiência cardíaca: decúbito lateral esquerdo 

com perna direita ligeiramente mais fletida que a esquerda e apoiada sobre a cama 

ou a maca (posição de Sims). 

3. Higienizar períneo com solução salina 0,9%, gazes e compressas estéreis, 

se disponíveis; 

4. Trocar luvas de procedimento por luvas estéreis; 

5. Posicionar os campos sob os glúteos e o abdome da paciente; 

6. Após visualizar o cordão umbilical, iniciar as manobras de forma sequencial 

até a consumação do parto. 

ATENÇÃO: Não realizar manobras até a visualização do cordão umbilical. 

Realizar a alça do cordão umbilical quando visualizado. 

 

Manobra de Rojas para o desprendimento dos ombros: realizar movimentos 

suaves de rotação axial do feto. 

 

Manobra de Bracht, para o desprendimento da cabeça: 
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• apreender o feto com os polegares ao longo das coxas e os quatro dedos 

restantes de cada mão aplicados sobre a região lombossacra; 

• horizontalizar o dorso, que é progressivamente elevado na direção do ventre 

materno, fazendo-o girar ao redor da sínfise púbica; 

• Se o excesso de vernix caseosa ou a umidade da pele do feto dificultarem sua 

preensão, pode-se envolvê-lo em compressa. 

 

Manobra modificada de Mauriceau-Smellie-Veit: 

• Posicione as duas mãos e os braços ao longo do comprimento do corpo do 

bebê, sendo um na região anterior e outro na posterior (dorso); 

• O braço posicionado sobre a região posterior deve agarrar os ombros do bebê; 

• Com dois dedos da mão posicionada na região anterior, aplicar uma pressão 

descendente sobre a mandíbula, para trazer a cabeça do bebê para baixo, gentilmente 

flexionando a cabeça do bebê em direção ao peito. Manter a cabeça do bebê em 

flexão, com os dedos do profissional sobre o queixo e os malares. 

• Outro profissional pode auxiliar, fornecendo pressão suprapúbica, para 

auxiliar a manter a cabeça do bebê flexionada. 

• Essa manobra promove risco de luxação na mandíbula 

 

ATENÇÃO: Se após a realização da sequência de manobras não houver a 

consumação do parto, instalar suporte ventilatório e transportar a paciente em 

decúbito lateral esquerdo, com flexão e abdução de membro inferior direito. Manter 
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atenção para a ocorrência do parto durante o transporte e a necessidade de 

assistência ao parto consumado (Protocolo AGO3). 

7. Após a saída da cabeça, realizar assistência ao parto consumado (Protocolo 

AGO3); 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de 

saúde; 

9. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência; 

preencher uma ficha/boletim de atendimento para a mãe e outra para o RN. 

 

AGO7 – Prolapso de cordão sem parto iminente 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Rotura de membranas amnióticas; 

• Visualização de cordão umbilical em região genital ou palpação de cordão 

umbilical ao toque vaginal; 

• Idade gestacional > 22 semanas. 

 

Conduta: 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 
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3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1); 

5. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais). 

6. Diante da caracterização do prolapso de cordão: 

• posicionar a paciente em prancha, em posição de decúbito lateral esquerdo, 

em Trendelemburg, com a posição invertida da paciente na maca (pés voltados para 

a cabeceira elevada da maca); 

• No transporte prolongado acima de 30 min, em caso de contrações regulares 

com intervalo de, pelo menos, 5 a 8 min, considerar: 

• tocólise com uso de nifedipino 20 mg (2 comp de 10mg), via oral; 

• instalação de acesso venoso e hidratação com solução salina a 0,9%; 

• monitoramento da pressão arterial devido ao risco de hipotensão. 
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• Considerar a realização do toque vaginal: pressionar a apresentação fetal e 

diminuir a compressão do cordão umbilical contra a pelve materna. 

7. Preparar para o transporte posicionando a paciente em decúbito lateral 

(conforme descrito no item 6); 

8. Realizar contato com a Regulação Médica, para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino; 

9. Manter atenção à evolução do parto e à necessidade de assistência 

(Protocolo AGO 3); 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

AGO8 – Hemorragia gestacional (1ª metade da gestação) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Perda sanguínea transvaginal ativa em pacientes com idade gestacional < de 

22 semanas, associada ou não a: 

• Dor pélvica e/ou sinais de irritação peritoneal 

• Lipotimia 

• Palidez cutaneomucosa 

• Taquicardia materna 

• Hipotensão materna 

• Rebaixamento do nível de consciência 
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Conduta: 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Posicionar a paciente em decúbito dorsal; 

5. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase em: 

• Avaliação do nível de consciência; 

• Avaliação e garantia da permeabilidade das vias aéreas; 

• Avaliação da presença de hemorragias externas (perdas vaginais). 

6. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais). 

7. Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94%; 
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• Na presença de sinais de choque, puncionar acesso venoso periférico 

calibroso e infundir solução salina 0,9%, com o objetivo de manter a pressão sistólica 

> 80 mmHg (Protocolo AC 16). 

8. Realizar contato com a Regulação Médica, para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde. 

9. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

AGO9 – Hemorragia gestacional (2ª metade da gestação) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

Perda sanguínea transvaginal ativa em pacientes com idade gestacional > de 

22 semanas, associada ou não a: 

• Dor pélvica e/ou sinais de irritação peritoneal 

• Lipotimia 

• Palidez cutaneomucosa 

• Taquicardia materna 

• Hipotensão materna 

• Rebaixamento do nível de consciência 

 

Conduta: 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 
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3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Posicionar a paciente em decúbito dorsal; 

5. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase em: 

• Avaliação do nível de consciência; 

• Avaliação e garantia da permeabilidade das vias aéreas; 

• Avaliação da presença de hemorragias externas (perdas vaginais). 

6. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais e características da pele; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Presença de comorbidades. 

• Avaliação do tônus uterino, para detecção da presença de hipertonia; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais). 

 

ATENÇÃO: Não realizar toque vaginal, pelo risco de agravamento do quadro 

se houver placenta prévia. 

 

7. Realizar abordagem medicamentosa: 
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• Oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94%; 

• Instalar acesso venoso periférico calibroso e infundir solução salina 0,9% e/ou 

ringer lactato, para  manutenção do acesso; 

• Na presença de sinais de choque, considerar Protocolo AC16 e manter 

pressão sistólica > 80 mmHg; 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde; 

9. Preparar para o transporte posicionando a gestante em decúbito lateral 

esquerdo; 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

AGO10 – Hemorragia puerperal 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Perda sanguínea transvaginal excessiva pós-parto (> 500mL) associada ou não 

a: 

• Lipotímia 

• Palidez cutâneo-mucosa 

• Taquicardia materna 

• Hipotensão materna 

• Rebaixamento do nível de consciência 

 

Conduta 
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MEDIDAS GERAIS 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Posicionar a paciente em decúbito dorsal; 

5. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase em: 

• Avaliação do nível de consciência; 

• Avaliação e garantia da permeabilidade das vias aéreas; 

• Oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94% 

• Avaliação quanto à presença de hemorragias externas (perdas vaginais). 

6. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase para: 

• Sinais vitais e características da pele; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Histórico de paridade; 

• Presença de comorbidades; 

• Tempo decorrido desde o parto; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias). 

7. Realizar massagem do fundo uterino sobre o abdome: 

• Para estimular os músculos uterinos a se contraírem; 
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• Se o tônus não se recuperar, manter até o hospital. 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e ou unidade de saúde. 

9. Preparar para transporte imediato com abordagem medicamentosa: 

• Instalar dois acessos venosos periféricos calibrosos com solução salina 0,9% 

e/ou ringer lactato; 

• Administrar ocitocina: 

• 20 UI diluídas em 500 mL de solução salina 0,9% ou ringer lactato, via 

intravenosa (IV) em 10 minutos; 

• Na sequência, administrar nova dose de 20 UI diluída em 500 mL de solução 

salina 0,9% ou ringer lactato, IV para correr em 2 horas; 

 

ATENÇÂO: Em caso de inversão uterina, essa medicação deve ser 

administrada após o êxito da manobra de reversão. 

 

• Se persistir pressão arterial sistólica (PAS) <80 mmHg após a 1ª fase de 

ocitocina, considerar reposição permissiva no choque conforme Protocolo AC16, com 

objetivo de manter PAS > 80 mmHg; 

10. Proceder com medidas gerais de suporte e prevenção ao choque (Protocolo 

AC16); 

11. Preparar para o transporte em posição mais confortável; 
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12. Em caso de transporte demorado > 30 minutos até a unidade de saúde, 

considerar a realização dos seguintes procedimentos ANTES DE INICIAR o 

transporte: 

• Realizar o esvaziamento da bexiga por meio de cateterismo vesical de alívio; 

• Avaliar a causa segundo os 4T (tônus, trauma, tecido e trombina) e considerar 

os procedimentos conforme abordagem da causa: 

13. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

Tônus : HIPOTONIA  

 

• Massagem uterina bimanual – Manobra de Hamilton (a mão esquerda em 

punho fechado é introduzida na vagina e, através do fundo de saco anterior, 

impulsiona o útero de encontro à mão direita externa, que pelo abdome vai massagear 

o órgão, trazendo-o vigorosamente em sentido oposto). 
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• Sugere-se a realização da manobra até melhora do tônus uterino e do 

sangramento, com uma tentativa de no máximo 2 minutos. 

 

T – TRAUMA 

• Revisar canal do parto em busca de lacerações: considerar tampão vaginal, 

nos casos de sangramento de difícil controle, até a chegada no centro obstétrico de 

referência. 

• Em caso de inversão: reposicionar imediatamente o útero, através da 

manobra de Johnson. 

 

 

 

Após reversão uterina, mantendo a mão no canal vaginal, enquanto se 

aguarda a contração do útero, administrar ocitocina endovenosa 20 UI 

a 40 UI, diluída em 1.000 mL de solução salina 0,9% ou ringer lactato 

(infundir 500 mL em 10 minutos). 
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T – TECIDO 

(Retenção de restos placentários) 

• Realizar inspeção completa dos anexos ovulares (placenta e âmnio), 

observando se há falta de algum segmento. 

 

T – TROMBINA 

• Considerar diagnóstico de coagulação intravascular disseminada 

(CIVD), coagulopatia de consumo e deficiência especifica da 

coagulação sanguínea. 

 

AGO11 – Síndromes hipertensivas da gestação: Pré-eclâmpsia e Pré-

eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente com idade gestacional _ 20 semanas associada a: 

• Pressão arterial sistólica (PAS) _ 140 mmHg e/ou 

• Pressão arterial diastólica (PAD) _ 90 mmHg. 

 

Podem estar presentes: 

• Histórico de proteinúria; 

• Sinais de gravidade: 

• Cefaleia, tontura, confusão mental; 

• Distúrbios visuais (diplopia, escotomas, visão turva); 
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• Epigastralgia, dor em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos; 

• Dispneia e/ou dor torácica retroesternal; 

• Sangramento vaginal; 

• Hiperreflexia patelar; 

• Diminuição do volume urinário diário. 

 

ATENÇÃO: A evolução da pré-eclâmpsia grave pode levar a convulsão e/ou 

coma, caracterizando a eclâmpsia (Protocolo AGO 12) 

 

Conduta 

1. Garantir privacidade para a paciente; 

2. Solicitar a presença de um acompanhante autorizado pela paciente, sempre 

que possível; 

3. Informar e solicitar o consentimento da paciente para a realização de todos 

os procedimentos; 

4. Posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo; 

5. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase em: 

• Avaliação do nível de consciência; 

• Proteção das vias aéreas: considerar intubação orotraqueal, quando houver 

rebaixamento do nível de consciência; 

• Presença de hemorragias externas e perdas vaginais; 

6. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase em: 

• Sinais vitais; 
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• Monitorar respiração, oximetria de pulso e pressão arterial; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Comorbidades; 

• Exames laboratoriais anteriores, se disponíveis; 

• Verificação da altura uterina se idade gestacional desconhecida. Considerar 

altura do fundo uterino em 

cicatriz umbilical compatível com 20 semanas; 

• Avaliação do tônus uterino para a detecção da presença de hipertonia; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais); 

7. Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94% 

• Instalar acesso venoso periférico com solução salina 0,9% para manutenção 

do acesso; 

• Considere a escolha do medicamento de acordo com sua indicação: 
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8. Cuidados gerais: 

• Garantir oxigenação adequada; 

• Infundir hidratação venosa cautelosa – atentar para a possibilidade de edema 

agudo de pulmão; 

• Preparar para o transporte em decúbito lateral esquerdo; 



 

 

Pá
gi

na
94

8 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e ou unidade de saúde. 

10. 10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

AGO12 – Síndromes hipertensivas da gestação: Eclâmpsia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente com idade gestacional _ 20 semanas associada a: 

• Convulsão ou coma, na ausência de doenças neurológicas; e 

• Pressão arterial sistólica (PAS) _ 140 mmHg; e/ou 

• Pressão arterial diastólica (PAD) _ 90 mmHg. 

Pode estar presente: 

• Histórico de proteinúria 

 

 

Conduta 

1. Proteger a paciente contra traumas durante as convulsões; 

2. Lateralizar à esquerda se não houver suspeita de trauma coluna cervical; 

3. Garantir privacidade para a paciente; 

4. Solicitar a presença de um acompanhante, sempre que possível; 

5. Realizar avaliação primária (Protocolo AC1), com ênfase em: 

• Avaliação do nível de consciência; 
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• Proteção das vias aéreas: considerar intubação orotraqueal, quando houver 

rebaixamento do nível de consciência; 

• Presença de hemorragias externas e perdas vaginais; 

6. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2), com ênfase para: 

• Sinais vitais; 

• Monitorar respiração, oximetria de pulso e pressão arterial; 

• Anamnese obstétrica: 

• Realização de pré-natal; 

• Idade gestacional e/ou data provável do parto; 

• Histórico de paridade; 

• Perda vaginal atual; 

• Presença de contração uterina, frequência e duração; 

• Comorbidades; 

• Exames laboratoriais anteriores, se disponíveis; 

• Verificação da altura uterina se idade gestacional desconhecida. Considerar 

altura do fundo uterino em cicatriz umbilical compatível com 20 semanas; 

• Avaliação do tônus uterino para a detecção da presença de hipertonia; 

• Inspeção da vulva (presença de hemorragias, perdas líquidas e partes fetais). 

7. Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer oxigênio suplementar sob máscara não reinalante se SatO2 < 94% 

• Instalar acesso venoso periférico calibroso com solução salina 0,9% para 

manutenção do acesso; 

• Considere a escolha do medicamento de acordo com sua indicação: 
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8. Cuidados gerais: 

• Garantir oxigenação adequada; 

• Infundir hidratação venosa cautelosa – atentar para a possibilidade de edema 

agudo de pulmão; 

• Preparar para o transporte em decúbito lateral esquerdo. 

9. Realizar contato com Regulação Médica para definição de encaminhamento 

e ou Unidade de Saúde. 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

15.1.7. SAV Pediátrico  

 

APed1 – Parâmetros pediátricos 

 

Parâmetros de idade 
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Parâmetros de peso 

Quando não houver informação sobre o peso atual do paciente pediátrico, 

podem ser utilizados os seguintes critérios para um cálculo rápido e aproximado do 

peso: 
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Frequência respiratória (incursões por minuto): 
 

 

 

 

 

Frequência cardíaca (batimentos por minuto) 
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Valores pressóricos normais (mmHg) 

 

 

Definição de hipotensão por pressão arterial sistólica e idade 
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Escala de Coma de Glasgow 
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Escore de trauma pediátrico 

 

Parâmetros dos equipamentos pediátricos 
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Diâmetro do tubo endotraqueal e profundidade de inserção no período 

neonatal, por peso e idade gestacional 

 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Na abordagem de pacientes pediátricos com agravo clínico. 

 

Conduta 

1. Impressão inicial: observação rápida (avaliação visual e auditiva do paciente 

pediátrico nos primeiros segundos de atendimento), considerando: 

• Consciência: alerta, irritável ou não responde; 

• Respiração: esforço respiratório, sons anormais ouvidos sem ausculta 

(estridor, chiado, gemência) ou ausência de movimentos respiratórios; 

• Coloração anormal da pele: palidez, cianose ou moteamento (aspecto 

marmóreo). 

2. Se o paciente não responde e não respira ou apresenta gasping, checar 

pulso simultaneamente e: 

• Se pulso ausente: reportar-se ao Protocolo de PCR (APed 7); 
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• Se pulso presente, mas que permanece com frequência _ 60 batimentos por 

minuto (bpm) e com sinais de perfusão insuficiente, apesar da oxigenação e ventilação 

adequadas: reportar-se ao Protocolo de PCR (APed 7); 

• Se pulso presente e > 60 bpm: reportar-se ao Protocolo de Parada 

Respiratória (APed 6). 

3. Se o paciente não responde, mas respira, realizar a avaliação primária. 

4. Se o paciente responde, realizar a avaliação primária. Avaliação primária (A, 

B, C, D, E) 

 

ATENÇÃO: Utilizar de forma contínua (após cada intervenção e/ou sempre que 

o quadro se alterar) a sequência avaliar/identificar/intervir e, se o paciente apresentar 

algum problema potencialmente fatal [p. ex.: obstrução total ou intensa de via aérea 

(VA), apneia, esforço respiratório intenso, bradipneia, cianose, perfusão inadequada, 

hipotensão, bradicardia, ausência de pulso palpável, rebaixamento do nível de 

consciência, hipotermia, hemorragia significativa, petéquia e/ou púrpura compatíveis 

com choque séptico], iniciar as 

intervenções apropriadas imediatamente. 

 

1. Avaliar a permeabilidade da VA e, se indicado, corrigir situações de risco 

com as seguintes ações: 

• Permitir que o paciente adote uma posição confortável espontaneamente; 

• Realizar a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo ou a de 

anteriorização/ subluxação da mandíbula; 
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• Inspecionar a cavidade oral: aspirar secreções e retirar corpos estranhos; 

• Instalar cânula orofaríngea; 

• Considerar as indicações de VA avançada, preferencialmente a intubação 

orotraqueal (Protocolo APed 43); 

• Na impossibilidade da intubação orotraqueal, podem ser utilizadas as 

seguintes alternativas: 

• Máscara laríngea (Protocolo APed 42) ou outro dispositivo supraglótico; 

• Cricotireoidostomia por punção (Protocolo APed 44). 

 

ATENÇÃO: não se deve realizar cricotireoidostomia cirúrgica em bebês e 

crianças. 

 

2. Avaliar ventilação: 

• Frequência respiratória (taquipneia, bradipneia ou apneia): lembrar que 

frequência menor do que 10 ou maior do que 60 incursões por minuto (ipm), em 

qualquer idade pediátrica, sugere problema potencialmente grave; 

• Sinais de esforço respiratório: batimento de asa de nariz, retrações (subcostal, 

subesternal, intercostal, supraclavicular e supraesternal), inspiração e expiração 

prolongadas, balancim toracoabdominal (tórax retrai e abdome expande durante a 

inspiração), meneios da cabeça (ergue o queixo e estende o pescoço durante a 

inspiração e deixa o queixo cair para frente na expiração), gemência; 

• Expansão e simetria torácica; 
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• Ausculta: presença e simetria de murmúrio vesicular, presença de sons nos 

pulmões e VAs (estridor, gemido, gorgolejo, sibilos, crepitações); 

• Avaliar oximetria de pulso e considerar a administração de oxigênio (O2) se 

saturação de O2 < 94%; 

• Considerar a necessidade de ventilação assistida por meio de dispositivo 

bolsa-valva-máscara (BVM) com reservatório ou através de dispositivos de VA 

avançada; 

• Se for necessária a ventilação assistida, ventilar com volume sufi ciente 

apenas para garantir a elevação visível do tórax, monitorizando oximetria de pulso 

(manter saturação de O2 entre 94 e 99%); cuidado para não hiperventilar – ver 

Protocolo APed 39 (Técnica de ventilação com BVM). 

3. Avaliar estado circulatório: 

• Frequência e ritmo cardíacos; 

• Pulsos periféricos: amplitude e simetria; 

• Tempo de enchimento capilar (normal até 2 segundos); 

• Pele: coloração, umidade e temperatura; 

• Pressão arterial (Protocolo AP23); 

• Na presença de sangramento ativo visível, realizar compressão direta; 

• Considerar a instalação de acesso vascular: 

• No paciente instável, a obtenção de acesso venoso periférico deve ser 

limitada a duas tentativas em até 90 segundos e, se não obtido, realizar punção 

intraóssea (Protocolo APed 46); 
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• Na presença de instabilidade hemodinâmica, avaliar a necessidade de 

reposição volêmica e/ou uso de drogas vasoativas (se disponíveis). 

4. Avaliar estado neurológico:  

• AVDI (alerta, verbal, dor e irresponsivo); 

• Escala de Coma de Glasgow (APed 1); 

• Avaliação pupilar: tamanho, fotorreatividade e simetria. 

5. Exposição: 

• Manter o paciente confortável e aquecido; 

• Procurar por manchas e lesões em pele, deformidades, etc.; 

• Buscar evidências de trauma ou sinais de maus tratos; 

• Evitar hipotermia. 

 

APed3 – Avaliação secundária do paciente pediátrico (agravo clínico) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Na abordagem de pacientes pediátricos com agravo clínico. 

 

Conduta 

1. Realizar entrevista SAMPLE (com o paciente, familiares ou terceiros): 

• Nome e idade; 

• Queixa principal; 

S: sinais e sintomas no início da enfermidade; 

A: história de alergias; 
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M: medicamentos em uso e/ou tratamentos em curso; horário da última dose; 

P: passado médico – problemas de saúde ou doença prévia; 

L: horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; 

E: eventos que levem à doença ou lesão atual. 

2. Realizar avaliação complementar: 

• Avaliar glicemia capilar: tratar hipoglicemia se < 60 mg/dL (ou < 50 mg/dL no 

neonato). 

3. Realizar o exame físico específico, da cabeça aos pés: 

• Cabeça (crânio e face) 

• Inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, pupilas 

(verificar diâmetro, reação à luz e simetria pupilar), nariz, boca; 

• Identificar abaulamento e tensão de fontanela anterior (fechamento entre 9 e 

18 meses); 

• Identificar presença de secreções, sangue e/ou líquido em cavidades naturais; 

• Identificar presença de corpos estranhos; 

• Identificar sinais de esforço respiratório: batimento de asa de nariz, meneios 

da cabeça (ergue o queixo e estende o pescoço durante a inspiração e deixa o queixo 

cair para frente na expiração); 

• Observar alterações na coloração e temperatura da pele e mucosas. 

• Pescoço  

• Avaliar região anterior e posterior: procurar por contusões, ferimentos, 

enfisema subcutâneo, deformidades; 
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• Avaliar, em especial, se há distensão das veias jugulares e/ou desvio de 

traqueia. 

• Tórax 

• Identificar sinais de esforço respiratório: retrações (subcostal, intercostal, 

supraclavicular, subesternal e supraesternal), balancim toracoabdominal (tórax retrai 

e abdome expande durante a inspiração) e gemência; 

• Observar lesões e cicatrizes na pele; 

• Identificar movimentos assimétricos; 

• Realizar palpação cuidadosa em busca de enfisema subcutâneo e crepitações 

ósseas; 

• Identificar presença de ruídos adventícios e alterações na ausculta do 

murmúrio vesicular; 

• Identificar alterações na ausculta cardíaca; 

• Realizar, se possível, percussão. 

• Abdome 

• Observar distensão, contusões, abrasões, ferimentos, equimoses, cicatrizes; 

• Pesquisar à palpação: dor, rigidez, posição de defesa, massas, presença de 

visceromegalias; 

• Pesquisar ruídos hidroaéreos. 

• Pelve 

• Observar formato da região e presença de lesões (ferimentos, equimoses, 

hematomas, lesões 

cicatriciais); 
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• Realizar palpação das cristas ilíacas em busca de dor, realizando os dois 

testes de pressão (laterolateral e anteroposterior), uma única vez; 

• Inspecionar a região genital na presença de história de trauma local e/ou de 

sangramentos evidentes na região; 

• Inspecionar, nos bebês e crianças, a região sob as fraldas/roupas, incluindo 

a região glútea, em busca de lesões sugestivas de maus tratos. 

• Membros superiores e inferiores 

• Observar à inspeção: deformidades, desvios, coloração e ferimentos; 

• Pesquisar sensibilidade, presença de crepitações, pulsos distais (simetria e 

amplitude) e perfusão dos membros; 

• Avaliar a força motora (exceto em membro com suspeita de fratura), 

solicitando que o paciente (se possível para a idade): 

• Movimente os pés e/ou eleve uma perna de cada vez; 

• Aperte a mão do profissional e/ou eleve um braço de cada vez; 

• Realizar a avaliação, sempre comparando um membro com o outro. 

• Dorso 

• Inspecionar a presença de deformidades, contusões, hematomas, cicatrizes, 

ferimentos; 

• Palpar caixa torácica posterior e processos espinhosos. 

• Exame neurológico 

• Avaliar fontanela anterior (fechamento entre 9 e 18 meses); 

• Pupilas (verificar diâmetro, reação à luz e simetria pupilar); 

• Sinais meníngeos; 
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• Escala de Coma de Glasgow; 

• Deficiências motoras e sensitivas. 

4. Monitorizar: oximetria de pulso, frequência e ritmo cardíaco, glicemia capilar 

(se indicado); realizar avaliações seriadas dos sinais vitais, preenchimento capilar e 

nível de consciência. 

 

APed4 – Ovace na criança 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Episódio testemunhado (ou referido) de engasgo com tosse e/ou sinais de 

sufocação. 

 

Conduta 

1. Avaliar a gravidade: 

• Obstrução leve: paciente capaz de responder se está engasgado. 

Consegue tossir, emitir alguns sons e respirar; 

• Obstrução grave: paciente apresenta início súbito de grave dificuldade 

respiratória; não consegue tossir ou emitir qualquer som (tosse silenciosa); 

pode apresentar o sinal de angústia (sinal universal de asfixia). 

 

2. Considerar abordagem específica: 

• OBSTRUÇÃO LEVE EM CRIANÇA RESPONSIVA 

• Não realizar manobras de desobstrução; 
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• Acalmar o paciente; 

• Incentivar tosse vigorosa; 

• Observar atenta e constantemente; 

• Se evoluir para obstrução grave: ver item Obstrução grave. 

• OBSTRUÇÃO GRAVE EM CRIANÇA RESPONSIVA 

• Executar a manobra de Heimlich, conforme descrito a seguir: 

 

 

 

• OBSTRUÇÃO GRAVE EM CRIANÇA IRRESPONSIVA 

• Se a criança tornar-se irresponsiva, o profissional deve interromper a manobra 

de Heimlich e iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar; 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida; 

• Iniciar manobras aplicando inicialmente 30 compressões torácicas com o 

objetivo de expelir o corpo estranho; 

• Abrir vias aéreas e, antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral e remover 

o corpo estranho, se visível e facilmente alcançável (com os dedos ou pinça); 
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• Caso nada seja encontrado, realizar uma insuflação com dispositivo bolsa-

valva-máscara; se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça e 

insuflar novamente; 

• Se ainda assim o ar não passar ou o tórax não expandir, realizar 30 

compressões torácicas (um profissional) ou 15 compressões (dois profissionais) e 

inspecionar cavidade oral; 

• Caso não haja sucesso, pode-se tentar a visualização direta por laringoscopia 

e a remoção do objeto com a utilização da pinça de Magill, se disponível; 

• Na ausência de sucesso, repetir ciclos de compressões e ventilações; 

• Se necessário, realizar cricotireoidostomia por punção (Protocolo APed 44) e 

ventilação transtraqueal; 

• Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de 

reanimação; 

• Se o objeto for expelido e ocorrer a passagem do ar (tórax expandir), realizar 

a avaliação primária e oferecer oxigênio; 

• Na ausência de responsividade e de movimentos respiratórios, palpar pulso. 

3. Atentar para ocorrência de parada cardiorrespiratória (APed 7). 

4. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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APed5 – Ovace no bebê 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Episódio testemunhado (ou referido) de engasgo com tosse e/ou sinais de 

sufocação em paciente < 1 ano de idade. 

 

Conduta 

 

1. Avaliar a gravidade: 

• Obstrução leve: paciente consegue tossir, emitir alguns sons e respirar; 

• Obstrução grave: paciente apresenta início súbito de grave dificuldade 

respiratória; não consegue tossir ou 

emitir qualquer som (choro ou tosse silenciosos). 

 

2. Considerar abordagem específica: 

• OBSTRUÇÃO LEVE EM BEBÊ RESPONSIVO 

• Não realizar manobras de desobstrução; 

• Acalmar o paciente; 

• Permitir tosse vigorosa; 

• Observar atenta e constantemente; 

• Se evoluir para obstrução grave: ver abaixo: 

• OBSTRUÇÃO GRAVE EM BEBÊ RESPONSIVO 

• Executar as manobras de desobstrução, conforme descrito a seguir: 
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• OBSTRUÇÃO GRAVE EM BEBÊ IRRESPONSIVO 

• Se o bebê tornar-se irresponsivo, o profissional deve parar de aplicar golpes 

no dorso e, imediatamente, iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar; 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal em uma superfície rígida; 

• Iniciar as manobras aplicando inicialmente 30 compressões torácicas sobre o 

esterno, logo abaixo da linha intermamilar, com o objetivo de expelir o corpo estranho; 

• Abrir vias aéreas e, antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral e remover 

o corpo estranho, se visível e facilmente alcançável (com os dedos ou pinça); 

• Caso nada seja encontrado, realizar uma insuflação com dispositivo bomba-

válvula-máscara; se o ar não passar ou o tórax não expandir, reposicionar a cabeça e 

insuflar novamente; 
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• Se ainda assim o ar não passar ou o tórax não expandir, realizar 30 

compressões torácicas (um profissional) ou 15 compressões (dois profissionais) e 

inspecionar cavidade oral; 

• Caso não haja sucesso, pode-se tentar a visualização direta por laringocospia 

e a remoção do objeto com a utilização da pinça de Magill, se disponível; 

• Na ausência de sucesso, repetir ciclos de compressões e ventilações; 

• Se necessário, realizar cricotireoidostomia por punção (Protocolo APed 44) e 

ventilação transtraqueal; 

• Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de 

reanimação; 

• Se o objeto for expelido e ocorrer a passagem do ar (tórax expandir), realizar 

a avaliação primária (APed 2) e oferecer oxigênio; 

• Na ausência de responsividade e de movimentos respiratórios, palpar pulso. 

 

3. Atentar para ocorrência de parada cardiorrespiratória (APed 7). 

 

4. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 6 – Parada respiratória (PR) no paciente pediátrico 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, com 

pulso central palpável e com frequência maior do que 60 batimentos por minuto (bpm). 

 

Conduta 

1. Checar responsividade: 

• No bebê: estímulo plantar; 

• Na criança: tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta. 

2. Se paciente não responsivo, checar respiração e pulso simultaneamente. 

ATENÇÃO: checar pulso central por, no máximo, 10 segundos: 

• No bebê: pulso braquial; 

• Na criança: pulso carotídeo ou femural. 

3. Posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca; 

providenciar o monitor/ desfibrilador. 

4. Se respiração ausente ou agônica (gasping) e pulso presente e com 

frequência maior do que 60 bpm: 

• Abrir via aérea e administrar insuflações com bolsa-valva-máscara (a 

insuflação de boa qualidade deve ter duração de 1 segundo e promover visível 

elevação do tórax); 

• Administrar uma insuflação de boa qualidade a cada 3 a 5 segundos (12 a 20 

insuflações/minuto) e verificar a presença de pulso a cada 2 minutos; 

• Instalar rapidamente suprimento de oxigênio 100%, em alto fluxo (10 a 15 

L/min) na bolsa-valva-máscara; 

• Considerar a instalação da cânula orofaríngea, Protocolo APed 41; 
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• Assim que possível, instalar dispositivo de via aérea avançada, 

preferencialmente a intubação orotraqueal (Protocolo APed 43). Considerar o uso de 

máscara laríngea (APed 42) ou outro dispositivo supraglótico, se disponível, no caso 

de intubação difícil; 

• Após instalação da via aérea avançada, realizar uma insuflação a cada 3 

segundos (20 insuflações/min); 

• Instalar o monitor/desfibrilador assim que disponível; 

• Instalar oxímetro de pulso; 

• Manter constante atenção para a ocorrência de parada cardiorrespiratória; 

• Instalar acesso vascular intravenoso/intraósseo. 

5. Se, a qualquer momento, ocorrer ausência de pulso, iniciar manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP) conforme Protocolo APed 7; 

6. Se o paciente permanecer irresponsivo e sem respiração espontânea e, a 

qualquer momento, ocorrer pulso com frequência _ 60 bpm, com sinais de perfusão 

inadequada apesar da ventilação e oxigenação adequadas, iniciar manobras de RCP, 

começando pelas compressões torácicas e checando o pulso a cada 2 minutos, 

conforme Protocolo APed 7; 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 7 – PCR e RCP no bebê e na criança 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Identificar parada cardiorrespiratória (PCR) se o paciente pediátrico estiver 

irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente e sem pulso central 

palpável. 

Critérios de inclusão para necessidade de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 

em pediatria: 

• Paciente que apresente PCR; 

• Paciente irresponsivo e com respiração agônica ou ausente, que apresente 

pulso com frequência _60 batimentos por minuto (bpm) e sinais de perfusão 

insuficiente apesar da oxigenação e ventilação adequadas. 

 

Conduta 

1. Checar responsividade: 

• No bebê: estímulo plantar; 

• Na criança: tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta. 

2. Se paciente não responsivo, checar respiração e pulso simultaneamente. 

ATENÇÃO: checar pulso central por, no máximo, 10 segundos: 

• No bebê: pulso braquial; 

• Na criança: pulso carotídeo ou femoral. 

3. Posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca; 

providenciar o monitor/desfibrilador. 

4. Se respiração ausente ou agônica (gasping), considerar: 

Se pulso presente e com frequência maior do que 60 batimentos por minuto 

(bpm): abrir via aérea, administrar uma insuflação de boa qualidade a cada 3 a 5 
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segundos (12 a 20 insuflações/min) com bolsa-valva-máscara e oxigênio (O2) 

suplementar a 100%, e verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. Seguir o 

Protocolo APed 6 (Parada respiratória). 

Se pulso presente e que permanece com frequência _ 60 bpm e com sinais de 

perfusão inadequada apesar da ventilação e oxigenação adequadas: iniciar 

imediatamente as manobras de RCP (começando pelas compressões torácicas), 

conforme descrição a seguir.  

Se pulso ausente: iniciar imediatamente as manobras de RCP, começando 

pelas compressões torácicas, enquanto é instalado o monitor/desfibrilador. 

• Após 30 compressões torácicas (se um profissional realiza as manobras), 

abrir manualmente as vias aéreas e aplicar duas insuflações com dispositivo bolsa-

valva-máscara com reservatório, com O2 suplementar a 100% (10 a 15 L/min). 

• A relação compressão e insuflação, enquanto não estiver instalada a via aérea 

avançada, deve ser de: 

• 30:2 se houver apenas um profissional realizando a RCP, com frequência de 

100 a 120 compressões por minuto; 

• 15:2 se houver dois profissionais realizando a RCP (um para compressões e 

um para insuflações), com frequência de 100 a 120 compressões por minuto. 

• Assim que o monitor/desfibrilador estiver disponível e sem interrupção dos 

ciclos de RCP, posicionar as pás no tórax desnudo e seco do paciente. 

 

• Interromper as compressões torácicas para a análise do ritmo: 
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a) Se ritmo CHOCÁVEL (fibrilação ventricular/ taquicardia ventricular sem 

pulso): 

• Aplicar um choque de 2 J/kg de peso (4 J/kg no 2º choque e > 4 J/kg nos 

choques subsequentes, com máximo de 10 J/kg ou carga adulta); 

• Imediatamente após cada choque, reiniciar RCP por 2 minutos, começando 

pelas compressões torácicas: 10 ciclos de 15:2 ou cinco ciclos de 30:2, de acordo com 

o número de profissionais, ou 2 minutos; 

• Após 2 minutos de RCP, checar novamente o ritmo; 

• Confirmado ritmo chocável, iniciar Protocolo APed 10 (FV/TVSP) para manejo 

específico. 

b) Ritmo NÃO CHOCÁVEL (assistolia, atividade elétrica sem pulso): 

• Reiniciar RCP imediatamente após a análise do ritmo (15 ou 30 compressões 

para duas insuflações, de acordo com o número de profissionais), por 10 ciclos de 

15:2 ou cinco ciclos de 30:2 ou 2 minutos; 

• Após 2 minutos de RCP, checar novamente o ritmo; 

• Confirmado ritmo não chocável, iniciar Protocolo APed 8 (Assistolia) ou 

Protocolo APed 9 (AESP) para manejo específico. 

5. Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 

• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação 

orotraqueal; 

• Considerar o uso de máscara laríngea ou outro dispositivo supraglótico, no 

caso de intubação difícil, para não retardar a realização das compressões de boa 

qualidade; 
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• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após instalação da via aérea avançada, manter compressões torácicas 

contínuas (100 a 120/minuto), sem pausas para as insuflações, e oferecer uma 

insuflação a cada 6 segundos (10 insuflações/minuto), não sincronizadas; checar o 

ritmo a cada 2 minutos; 

• Instalar acesso vascular intravenoso/intraósseo. 

 

6.  Pesquisar e tratar causas reversíveis de PCR (6H e 5T). 

 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 8 – PCR no paciente pediátrico: Assistolia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Parada cardiorrespiratória (PCR) com ritmo de assistolia (sem atividade elétrica 

discernível, representada por uma linha reta) ao monitor cardíaco. 
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Conduta 

1. Paciente irresponsivo, com respiração agônica ou ausente e pulso central 

não palpável: iniciar imediatamente ressuscitação cardiopulmonar (RCP), começando 

pelas compressões torácicas seguidas de insuflações (usar a relação compressão-

insuflação de 30:2 se houver um profissional atuando e se houver dois profissionais), 

enquanto é instalado o monitor/desfibrilador; constatar o ritmo Assistolia e confirmar a 

assistolia pela clínica e checando a conexão dos eletrodos. 

2. Se assistolia confirmada, reiniciar imediatamente a RCP, começando pelas 

compressões torácicas, por 2 minutos (ou cinco ciclos de 30:2 ou 10 ciclos de 15:2). 

3. Instalar simultaneamente acesso vascular intravenoso/intraósseo (IV/IO). 

4. Sem interromper as compressões torácicas, administrar epinefrina: 0,01 

mg/kg (0,1 mL/kg da solução 1:10.000), máximo de 1 mg, IV/IO em bolus, seguido de 

flush 5 mL de solução salina 0,9%; a epinefrina pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos 

(em geral, a cada duas verificações de ritmo, ou seja, uma sim, uma não). 

5. Após 2 minutos, checar novamente o ritmo. Se persistir a assistolia, reiniciar 

desde o item 2. 

6. Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso - considerar 

Protocolo APed 10; 

• Atividade elétrica sem pulso - considerar Protocolo APed 9; e 

• Atividade elétrica (ritmo organizado) com pulso: iniciar cuidados pós-

ressuscitação (Protocolo APed 11). 

7. Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 
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• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação 

orotraqueal; 

considerar o uso de máscara laríngea ou outro dispositivo supraglótico no caso 

de intubação difícil, para não retardar a realização das compressões de boa qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após a instalação da via aérea avançada, manter compressões torácicas 

contínuas na frequência de 100 a 120 por minuto, sem pausas para as insuflações e 

oferecer uma insuflação a cada 6 segundos (10 insuflações por minuto), não 

sincronizadas, e checar o ritmo a cada 2 minutos; 

• Tentar realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas reversíveis 

identificadas (Fatores 6H e 5T). 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 9 – PCR no paciente pediátrico: AESP 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Parada cardiorrespiratória (PCR) (paciente irresponsivo ao estímulo, com 

respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável), com presença de 

atividade elétrica ao monitor cardíaco. 
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Conduta 

1. Se paciente não responde, não respira e pulso ausente: iniciar 

imediatamente ressuscitação cardiopulmonar (RCP), começando pelas compressões 

torácicas seguidas de insuflações (usar a relação compressão-insuflação de 30:2 se 

houver um profissional atuando e 15:2 se houver dois profissionais), enquanto é 

instalado o monitor/desfibrilador; constatar atividade elétrica sem pulso (AESP). 

2. Reiniciar imediatamente a RCP, começando pelas compressões torácicas, 

por 2 minutos (ou cinco ciclos de 30:2 ou 10 ciclos de 15:2). 

3. Instalar simultaneamente acesso vascular intravenoso/intraósseo (IV/IO). 

4. Sem interromper as compressões torácicas, administrar epinefrina: 

0,01mg/kg (0,1 mL/kg da solução 1:10.000), máximo de 1 mg, IV/IO em bolus, seguido 

de flush 5 mL de solução salina 0,9%; a epinefrina pode ser repetida a cada 3 a 5 

minutos (em geral, a cada duas verificações de ritmo, ou seja, uma sim, uma não). 

5. Após 2 minutos, checar novamente o ritmo e pulso. Se a AESP persistir, 

reiniciar desde o item 2. 

6. Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso - considerar 

Protocolo APed 10; 

• Assistolia - considerar Protocolo APed 8; e 

• Atividade Elétrica (ritmo organizado) com pulso: iniciar cuidados pós-

ressuscitação (Protocolo APed 11). 

7. Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 
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• Instalar dispositivo de via aérea avançada, preferencialmente intubação 

orotraqueal; considerar o uso de máscara laríngea ou outro dispositivo supraglótico 

no caso de intubação difícil, para não retardar a realização das compressões de boa 

qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após a instalação da via aérea avançada, manter compressões torácicas 

contínuas na frequência de 100 

a 120 por minuto, sem pausas para as insuflações e oferecer uma insuflação a 

cada 6 segundos (10 insuflações por minuto), não sincronizadas, e checar o ritmo a 

cada 2 minutos; 

• Tentar realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas reversíveis 

identificadas (Fatores 6H e 5T). 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 10 – PCR no paciente pediátrico: FV ou TVSP 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Parada cardiorrespiratória (PCR) com ritmo de fibrilação ventricular (FV) ou 

taquicardia ventricular (TV) ao monitor cardíaco. 

 

Conduta 
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1. Paciente irresponsivo, com respiração agônica ou ausente e pulso central 

não palpável: iniciar imediatamente ressuscitação cardiopulmonar (RCP), começando 

pelas compressões torácicas seguidas de 

insuflações (usar a relação compressão-insuflação de 30:2 se houver um 

profissional atuando e 15:2 se houver dois profissionais), enquanto é instalado o 

monitor/desfibrilador; constatar o ritmo FV/TV. 

2. Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente e certificar-se de 

que não há alto fluxo de oxigênio (O2) direcionado para o tórax do paciente. 

3. Desfibrilar: choque único de 2 J/kg (forma de onda bifásica ou monofásica). 

4. Após o choque, reiniciar imediatamente a RCP, começando pelas 

compressões torácicas, por 2 minutos (ou cinco ciclos de 30:2 ou 10 ciclos de 15:2). 

5. Instalar simultaneamente acesso vascular intravenoso/intraósseo (IV/IO). 

6. Reavaliar o ritmo (tentar limitar as interrupções da RCP a menos de 10 

segundos para avaliar o ritmo): se ritmo chocável (FV/TVSP), solicitar que todos se 

afastem do contato com o paciente e certificar-se de que não há alto fluxo de O2 

direcionado para o tórax do paciente. 

7. Desfibrilar: choque único de 4 J/kg. 

8. Reiniciar imediatamente a RCP após o choque e, logo em seguida, sem 

interromper as compressões torácicas, iniciar o tratamento medicamentoso. 

9. Administrar epinefrina: 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da solução 1:10.000), máximo 

de 1 mg/dose, IV/IO em bolus seguido de flush 5 mL de solução salina 0,9%; pode ser 

repetida a cada 3 a 5 minutos (em geral, a cada duas verificações de ritmo, ou seja, 

uma sim, uma não). 
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10. Após 2 minutos, checar novamente o ritmo e pulso se ritmo de TV. Se 

persistir ritmo chocável (FV/TVSP): 

11. Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente e certificar-se de 

que não há alto fluxo de O2 direcionado para o tórax do paciente. 

12. Desfibrilar: choque único > 4 J/kg (máximo de 10 J/kg ou carga adulta). 

13. Reiniciar imediatamente a RCP após o choque e, logo em seguida, sem 

interromper as compressões torácicas. 

14. Administrar antiarrítmico: 

• Amiodarona: 5 mg/kg (0,1 mL/kg) IV/IO, máximo de 300 mg/dose, em bolus, 

seguido de flush 5 mL de solução salina a 0,9%; pode ser repetida até duas vezes 

(máximo total de 15 mg/kg); OU 

• Lidocaína IV/IO: 

• Bolus de ataque: 1 mg/kg, seguido de flush 5 mL de solução salina a 0,9%; 

• Manutenção: sucessiva ao bolus, 20 a 50 mcg/kg/min. Repetir bolus se a 

infusão contínua iniciar mais de 15 minutos após o bolus inicial. 

• No caso de PCR secundária a taquicardia ventricular polimórfica (Torsades 

de Pointes), administrar sulfato de magnésio: 25 a 50 mg/kg (máximo 2 g), IV/IO, em 

bolus. 

15. Após 2 minutos, checar novamente o ritmo e pulso se ritmo de TV. Se 

persistir FV/TVSP, reiniciar desde o item 2, administrando choques subsequentes 

para desfibrilação com carga > 4 J/kg (máximo de 10 J/kg ou carga adulta). 

16. Se, a qualquer momento, o ritmo evoluir para: 

• Assistolia - considerar Protocolo APed 8; 
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• AESP - considerar Protocolo APed 9; e 

• Atividade elétrica (ritmo organizado) com pulso: iniciar cuidados pós-

ressuscitação (Protocolo APed 11). 

17. Realizar simultaneamente os seguintes procedimentos: 

• Assim que possível, instalar dispositivo de via aérea avançada, 

preferencialmente intubação orotraqueal; considerar o uso de máscara laríngea ou 

outro dispositivo supraglótico no caso de intubação difícil, para não retardar a 

realização das compressões de boa qualidade; 

• Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido; 

• Após a instalação da via aérea avançada, manter compressões torácicas 

contínuas na frequência de 100 

a 120 por minuto, sem pausas para as insuflações, e oferecer uma insuflação 

a cada 6 segundos (10 insuflações por minuto), não sincronizadas, e checar o ritmo a 

cada 2 minutos; 

• Tentar realizar o diagnóstico diferencial e procurar tratar as causas reversíveis 

identificadas (Fatores 6H e 5T). 

18. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

APed 11 – Cuidados pós-ressuscitação – bebê e criança 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Paciente com retorno da circulação espontânea (RCE) após manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar. 

 

Conduta 

1. Atentar para a ocorrência de nova parada cardiorrespiratória (PCR): manter 

monitorização cardíaca contínua e controle do pulso. 

2. Otimizar a ventilação e oxigenação, com ênfase para: 

• Manter ou considerar via aérea avançada; 

• Titular a administração de oxigênio (O2) para manter a saturação _ 94%, mas 

< 100% (evitar hiperóxia – manter entre 94 e 99%); 

• Se saturação de O2 < 90% apesar da administração de O2 100%, instalar via 

aérea avançada (caso ainda não instalada) e realizar suporte ventilatório, 

considerando ventilação mecânica e pressão positiva expiratória final (positive-end 

expiratory pressure, PEEP); 

• Se ventilação mecânica disponível, considerar os seguintes parâmetros 

iniciais para o ventilador: 

• O2 a 100%, titulado para manter saturação de O2 entre 94% e 99%; 

• Volume corrente de 6 a 8 mL/kg (se ventilação por volume); 

• Tempo inspiratório* de 0,5 a 1 segundo; 

• Pressão inspiratória de pico* de 20 a 30 cmH2O (nível mais baixo capaz de 

produzir expansão torácica adequada); 

• Frequência respiratória de 20 a 30 incursões por minuto (ipm) para bebês, 16 

a 20 ipm para crianças; 



 

 

Pá
gi

na
98

5 

• PEEP de 3 a 5 cmH2O (ou mais alto em caso de doença pulmonar de base). 

(*) para ventiladores de ciclos, limitados por pressão; 

• No paciente portador de cardiopatia cianótica, ajustar a meta de saturação de 

O2 para a sua saturação basal, se essa for conhecida, e seu estado clínico; 

• Considerar capnografia, se disponível; 

• Se ocorrer deterioração súbita do quadro clínico em paciente intubado, avaliar 

possíveis causas utilizando o mnemônico DOPE: 

• Deslocamento do tubo traqueal; 

• Obstrução do tubo (secreções, sangue, pus, corpo estranho, ou torção do 

tubo); 

• Pneumotórax; 

• Equipamento: falhas no equipamento (desconexão do sistema de suprimento 

de O2, vazamento no circuito do ventilador, queda no fornecimento de energia para o 

ventilador, funcionamento incorreto das válvulas na bolsa ou circuito). 

3. Na presença de agitação do paciente: 

• Avaliar possíveis causas para a agitação (DOPE) e corrigi-las, se indicado; 

• Controlar a dor com analgesia (fentanil ou morfina) e a ansiedade com 

sedação (midazolam); considerar sedação e analgesia em todos os pacientes 

intubados e conscientes. 

4. Avaliar e monitorar sinais vitais. 

5. Monitorizar frequência e ritmo cardíacos, oximetria de pulso. 

6. Realizar eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações e, se necessário, ECG 

de 2ª opinião/telecárdio (se disponível). 
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7. Controlar glicemia e tratar, se necessário. 

8. Na presença de sinais de choque pós-RCE, administrar bolos de 20 mL/kg 

de ringer lactato ou solução salina 0,9%, intravenosa/intraóssea, em 5 a 20 minutos, 

conforme a necessidade; considerar bolus menores (de 5 a 10 mL/kg, em 10 a 20 

minutos) se houver suspeita de disfunção miocárdica. 

9. Controlar taquiarritmias ou bradiarritmias (Protocolos APed 15 e APed 16). 

10. Tratar possíveis causas reversíveis de PCR (Fatores H e T). 

11. Avaliar temperatura e tratar febre (temperatura _ 38°C). 

12. Manter atenção para a recorrência de PCR e a necessidade de reiniciar 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

13. Preparar para o transporte. 

14. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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APed 12 – Algoritmo geral da RCP pediátrica – Suporte avançado de vida 
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APed 13 – Assistência ao recém-nascido (RN) que nasce bem (não 

necessita de reanimação) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Para todo recém-nascido que, imediatamente após a saída da cavidade uterina, 

receber TODAS as respostas SIM para as seguintes perguntas: 

• A gestação foi a termo? 

• O RN está respirando (considerar respiração regular) ou chorando ao nascer? 

• O RN apresenta bom tonus muscular (tonus muscular em flexão e movimentos 

ativos)? Se todas as respostas forem “SIM”: o RN a termo está com boa vitalidade e 

não necessita de manobras de reanimação. 

 

Conduta: 

Realizar a avaliação e a estabilização inicial do RN na seguinte sequência: 

1. Clampeamento do cordão umbilical no RN a termo ou pre termo tardio (≥ 34 

semanas): 

• Posicionar o RN sobre o abdome materno, sem tracionar o cordão umbilical 

ou, se isso não for possível, apoia-lo na cama ou maca sobre campo estéril, entre as 

pernas da mãe; cobrir o RN com campo estéril, inclusive a cabeça (exceto a face), 

independente da posição em que for colocado; 

• Aguardar 1 a 3 minutos para clampear o cordão; 

• Medir cerca de 10 a 15 cm a partir do abdome do RN e colocar o 1o cord 

clamp; medir mais 3 a 4 cm e colocar o 2o cord clamp; 
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• Cortar o cordao umbilical com lamina de bisturi esteril entre os dois cord 

clamp. 

2. Após o clampeamento do cordão, iniciar a assistência ao RN a termo ou pre 

termo tardio (>34 semanas) realizando rapidamente os seguintes cuidados: 

• Ainda envolvido em campo estéril, retirar o RN do abdome materno ou do 

espaço entre as pernas da mãe e colocá-lo sobre superfície plana; 

• Posicionar a cabeça do RN em leve extensão; 

• Aspirar boca e nariz (sonda no 8 ou 10), somente se tiver secreção; 

• Secar o corpo e a cabeça, em especial a região das fontanelas, e desprezar 

os campos (ou compressas) úmidos; 

• Colocar touca de lá ou de algodão; 

• Envolver em outro campo estéril limpo e seco, mantendo abertura frontal 

suficiente para terminar a avaliação; 

• Se necessário, reposicionar a cabeça em leve extensão; 

• Avaliar inicialmente a frequência cardíaca (FC) com o estetoscópio no 

percorrido, o tonus muscular e a respiração/choro; 

• Depois, observar continuamente a atividade, o tonus muscular e a 

respiração/choro; 

• Avaliar a temperatura axilar: temperatura ideal entre 36,5 e 37,5°C; 

• Avaliar o Escore de Apgar no primeiro minuto ou a chegada da equipe 

(registrando o tempo decorrido do nascimento); 

• Apos esses cuidados iniciais e estabilização do RN: apresenta-lo para mãe e 

pai e identificar mãe e RN 
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com pulseiras; envolver o RN em campo estéril seco; 

• Avaliar o Escore de Apgar no quinto minuto ou 4 minutos após o primeiro 

Apgar; 

• Preparar o RN para o transporte: 

• Se temperatura axilar normal (entre 36,5 e 37,5°C), envolver o RN em campo 

esteril e manta metálica sobre o campo (sem tocar a pele do RN); 

• Se temperatura axilar < 36,5°C, envolver o RN em campo estéril, colocar sobre 

esse campo um cobertor e, sobre o cobertor, a manta metálica; 

• Se temperatura axilar > 37,5°C, envolver o RN somente em campo estéril. 

3. Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino do binomio mãe e RN. 
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APed 14 - Reanimação neonatal (recém-nascido que necessita de 

reanimação) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Para todo recém-nascido que, imediatamente após a saída da cavidade uterina, 

receber pelo menos uma resposta NAO para as seguintes perguntas: 

• A gestação foi a termo? 

• O RN está respirando (considerar respiração regular) ou chorando ao nascer? 

• O RN apresenta bom tonus muscular (tonus muscular em flexão e movimentos 

ativos)? 

Se pelo menos uma das respostas for “NÃO”: avaliar se o RN necessita de 

manobras de reanimação, de acordo com a situação encontrada. 

 

Conduta: 

1. Realizar clampeamento do cordão umbilical: 

• EM 30 A 60 SEGUNDOS, se o RN for pre-termo < 34 semanas e apresentar 

respiração regular e movimentação ativa e com tonus em flexão; 

• O RN pode ser colocado sobre o abdome materno durante esse período, sem 

tracionar o cordão umbilical; tomando o cuidado de envolver a região das fontanelas 

e o corpo em campo estéril para evitar hipotermia; se isso não for possível, apoia-lo 

na cama ou maca sobre campo estéril, entre as pernas da mãe, cobrindo-o com o 

campo estéril. 
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• IMEDIATAMENTE se o RN, de qualquer idade gestacional, não iniciar a 

respiração ou estiver hipotônico (não apresentar tonus muscular em flexão e 

movimentos ativos). 

2. Realizar estabilização inicial após o clampeamento do cordão (em até 30 

segundos, obedecendo a sequência abaixo: 

A. Prover calor: 

• Ainda envolvido em campo esteril, retirar o RN do abdome materno ou do 

espaço entre as pernas da mãe 

e colocá-lo sobre superfície plana; 

• Atenção para envolver todo o corpo e a cabeça (em especial a região das 

fontanelas) do RN no campo estéril, exceto a face; 

• Conduta para o prematuro com idade gestacional menor que 34 semanas: 

sem seca-lo, introduzir seu corpo, exceto a face, dentro de um saco plástico 

transparente (saco de polietileno de 30x50cm), cobrindo também o couro cabeludo 

com triangulo plástico (principalmente sobre as fontanelas) e, por cima, colocar touca 

de lá ou algodão; realizar todas as manobras de reanimação com o RN envolvido em 

plástico. O saco plástico só será retirado no hospital. 

B. Colocar o RN em decúbito dorsal com leve extensão do pescoço, para 

manter a permeabilidade das vias aéreas 

. 

ATENCAO: pode ser necessário colocar um coxim sob os ombros para facilitar 

o posicionamento adequado da cabeça, especialmente no RN pré-termo. 
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C. Somente se tiver secreção, aspirar delicadamente as vias aéreas, com 

sonda no 8 ou 10, com pressão negativa máxima de 100 mmHg: 

• aspirar primeiro a boca e, a seguir, as narinas; 

• evitar introduzir a sonda de aspiração de forma brusca ou na faringe posterior, 

para evitar resposta vagal e espasmo laríngeo, com apneia e bradicardia. 

ATENCAO: no caso do RN não ser a termo ou não estar com respiração regular 

ou apresentar hipotonia, se o líquido amniótico for meconial, e prudente, durante a 

realização dos passos iniciais, aspirar boca e narinas com sonda no 10. 

D. Secar o corpo e a cabeça, em especial a região das fontanelas, e desprezar 

os campos (ou compressas) úmidos; exceto o RN < 34 semanas, que estará dentro 

do saco plástico. 

E. Colocar touca de lá ou algodão. 

F. Envolver em outro campo estéril limpo e seco, mantendo abertura frontal 

suficiente para terminar a avaliação. 

G. Se necessário, reposicionar a cabeça em leve extensão. 

3. Avaliação simultânea da respiração e a frequência cardíaca (FC): 

Atenção: Os passos iniciais da estabilização atuam como um estimulo sensorial 

importante para o início da respiração. 

• Se há respiração espontânea e regular ou choro e FC > 100 bpm (verificada 

inicialmente pela ausculta do precordio com estetoscópio, contando por 6 segundos e 

multiplicando por 10), finalizar os cuidados de rotina e observar continuamente a 

atividade, tonus muscular e respiração/choro (ver Protocolo APed 13); 
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• Se o RN apresentar apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 bpm: enquanto 

um profissional da equipe inicia ventilação com pressão positiva (VPP), o outro instala 

3 eletrodos do monitor cardíaco e o sensor do oximetro de pulso. Nesses RN, e preciso 

iniciar a VPP nos primeiros 60 segundos de vida (Golden minute) 

e acompanhar a FC pelo monitor cardíaco e a saturação de oxigênio (SatO2) 

pelo oximetro de pulso. 

• Técnica de Ventilação com pressão positiva (VPP): 

Realizar com bolsa-valva-mascara no ritmo de 40 a 60 insuflações por minuto 

(regra mnemônica: “aperta...solta...solta...aperta...solta... solta... aperta... 

solta...solta...”); 

• Técnica para instalação dos eletrodos do monitor cardíaco: 

- Para conseguir rapidamente o sinal elétrico do coração, colocar um eletrodo 

em cada braço do RN, próximo ao ombro e o terceiro eletrodo na face anterior da 

coxa; 

- Fixar os eletrodos com faixas ou bandagens elásticas; 

- Nos minutos iniciais de vida, o objetivo primário e o acompanhamento da 

frequência cardíaca e não a detecção de ritmos anômalos. 

• Técnica para instalação do sensor do oximetro: 

- Instalar o sensor neonatal no pulso radial direito do RN (localização pre-

ductal), cuidando para que o sensor que emite luz fique na posição diretamente oposta 

ao que recebe a luz e envolvendo-os com 

uma faixa ou bandagem elástica; 

- Avaliar a SatO2 de acordo com o tempo de vida, conforme quadro a seguir: 
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APed 14 - Reanimação neonatal (recém-nascido que necessita de reanimação) 

APed 14 - Reanimação neonatal (recém-nascido que necessita de reanimação) 

APed 14 - Valores de SatO2 pre-ductal desejáveis após o nascimento: 

• até 5 minutos de vida: 70 - 80% 

• 5 a 10 minutos de vida: 80 - 90% 

• > 10 minutos de vida: 85 - 95% 

• a leitura confiável da SatO2 demora cerca de 1 a 2 minutos após o 

nascimento, desde que haja debito cardíaco suficiente, com perfusão periférica. 

4. Conduta no RN que apresenta apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 

bpm: 

• Iniciar VPP em ar ambiente nos primeiros 60 minutos de vida (Golden minute); 

se o RN for prematuro < 34 semanas, iniciar VPP com O2 30% se o blender estiver 

disponível ou VPP com O2 a 100% se não houver blender; 

• Se após 30 segundos de VPP com ar ambiente o RN apresentar FC > 100 

bpm e respiração espontânea e regular, suspender o procedimento e iniciar Protocolo 

APed 13; 

• Se após 30 segundos de VPP com ar ambiente o RN não melhorar, reavaliar 

e corrigir a técnica da VPP (ajuste da máscara, permeabilidade de vias aéreas, 

pressão inspiratória) e ventilar por mais 30 segundos; 

• Se após a correção da técnica da VPP em ar ambiente o RN não melhorar 

(mantiver FC <100 bpm ou respiração irregular ou a SatO2 e baixa), aumentar em 

20% a concentração de O2 se blender disponível ou para 100% se não houver blender 

e, após 30 segundos, avaliar a FC, a SatO2 e o retorno da 
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respiração espontânea e regular. 

• Se após 30 segundos de VPP com a técnica correta e O2 100% o RN não 

melhorar (mantiver FC <100 bpm ou respiração irregular ou a SatO2 e baixa), realizar 

a intubação orotraqueal e ventilar com balão e cânula no ritmo de 40 a 60 ipm, 

avaliando a cada 30 segundos a FC, a SatO2 e o retorno da respiração 

espontânea e regular; 

• Mais importante para o paciente recém-nascido e a aplicação da VPP com 

balão e máscara com a técnica correta do que o uso do oxigênio suplementar; 

• Se após 30 segundos houver retorno da respiração espontânea e regular, FC 

> 100 bpm e SatO2 adequada: poderá ser suspensa a ventilação; nesse caso, por 

precaução, manter o RN intubado durante todo o transporte, controlando a SatO2; 

• Se após 30 segundos não houver retorno da respiração espontânea e regular 

e/ou FC permanecer < 100 bpm e/ou SatO2 baixa: verificar a posição da cânula, a 

técnica da ventilação por cânula, a oferta de O2, corrigindo o que for necessário; 

• Se após 30 segundos de ventilação por cânula traqueal com O2 100% a FC 

< 60 bpm: outro profissional inicia compressões torácicas, preferencialmente com a 

técnica dos polegares sobrepostos sobre o terço inferior do esterno (logo abaixo da 

linha intermamilar) e as mãos envolvendo o tórax do RN, sincronizando compressão 

e ventilação, na proporção de 3 (três) compressões para 1 (uma) ventilação (3:1) com 

O2 100%; comprimir na profundidade de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, 

permitindo a reexpansão plena do tórax após cada compressão; 

ATENCAO: a técnica com os polegares justapostos para realização das 

compressões torácicas aumenta 
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a chance de lesões dos pulmões e do fígado; por isso, e mais segura a técnica 

com os polegares sobrepostos, a qual também gera maior pico de pressão e pressão 

de pulso. 

• Se após 60 segundos de insuflações com O2 100% e compressões torácicas 

a FC > 60 bpm: interromper a compressão torácica e manter insuflações (40 a 60 ipm) 

até que FC > 100 bpm e respiração regular (nesse caso, por precaução, manter o RN 

intubado e com VPP durante todo o transporte, controlando a SatO2); 

ATENCAO: aplicar compressões torácicas e insuflações por 60 segundos antes 

de reavaliar a FC, pois esse e o tempo mínimo para que a compressão torácica efetiva 

possa restabelecer a pressão de perfusão coronariana; o monitor cardíaco e o melhor 

método para avaliar de forma continua a FC sem interromper a ventilação; o oximetro 

também e útil, entretanto, se a perfusão periférica estiver comprometida, a oximetria 

de pulso pode não detectar a FC. 

• Se após 60 segundos de insuflações com O2 100% coordenadas com 

compressões torácicas o RN mantiver FC < 60 bpm: verificar a posição da cânula 

traqueal e as técnicas da ventilação e compressão torácica e corrigir se necessário; 

• Se todas as técnicas estiverem corretas e a FC permanecer < 60 bpm: manter 

as manobras de ressuscitação com ritmo de 3:1 e introduzir medicação (epinefrina e 

expansões de volume); a via preferencial e a veia umbilical* ou, na falta de experiência 

do profissional com cateterismo umbilical, 

utilizar a via intraóssea; 

• Epinefrina: dose de 0,01 a 0,03 mg/Kg (0,1 a 0,3 mL/Kg/dose da solução 

1:10.000) IV/IO. Enquanto o acesso IV/IO está sendo obtido, pode ser administrada 
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uma única vez por via endotraqueal, na dose de 0,05 a 0,10 mg/Kg (0,5 a 1,0 mL/Kg 

da solução 1:10.000); 

• Se não houver reversão da bradicardia, a epinefrina pode ser repetida a cada 

3 a 5 minutos, na dose de 0,03 mg/Kg, via IV/IO e, se o RN apresentar palidez ou 

evidencias de choque, considerar a administração de Solução Salina 0,9% na dose 

inicial de 10 mL/Kg (administrar o volume lentamente, em 5 a 10 minutos, 

especialmente nos prematuros, pois a expansão rápida da volemia pode se associar 

a hemorragia intracraniana); repetir o volume se necessário; 

• Considerar a possibilidade de interrupção da RCP apenas se o RN 

permanecer em assistolia por mais de 10 minutos e depois que todos os 

procedimentos indicados na reanimação neonatal foram conduzidos de forma 

apropriada: 

• A decisão de continuar ou interromper tais procedimentos deve ser 

individualizada.  

• Variáveis a serem consideradas: se os procedimentos de reanimação foram 

aplicados de forma adequada, se os cuidados intensivos neonatais estão disponíveis, 

incluindo a hipotermia terapêutica, qual foi a causa e a duração da agressão hipoxico-

isquemica e qual o desejo da família, quando houve tempo para uma conversa previa 

ao nascimento. 

5. Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

6. Considerar a remoção o binomio mãe/RN para um hospital com maternidade 

e unidade de cuidados neonatais, mantendo as manobras de reanimação, se 
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necessário, durante o trajeto. Aspectos específicos da conduta na presença de líquido 

amniótico meconial (fluido ou espesso): 

1. Não aspirar as vias aéreas durante o trabalho de parto (ou seja, ao 

desprendimento do polo cefálico do concepto); 

2. Se o RN a termo apresentar respiração rítmica e regular ou choro e tonus 

muscular em flexão e movimentação ativa: 

• clampear o cordao umbilical 1-3 minutos após a sua extração completa, 

• cobrir o RN com campo esteril, 

• posicionar sua cabeça com uma leve extensão do pescoço, 

• somente se necessário, aspirar o excesso de secreções da boca e do nariz 

com sonda de aspiração no 10, 

• secar e desprezar os campos (ou compressas) úmidos, 

• verificar novamente a posição da cabeça e, 

• avaliar a respiração e a FC. 

• Se a avaliação for normal, o RN não necessita de reanimação e deve ser 

transportado sob vigilância constante (Protocolo APed 13). 

3. Se o RN for pre-termo tardio (34 a 36 semanas) ou postremo ou se não 

iniciou movimentos respiratórios regulares ou o tonus muscular está flácido, após o 

clampeamento do cordao, executar os seguintes passos 

iniciais em, no máximo, 30 segundos: 

• prover calor: cobrir o RN com campo esteril, 

• posicionar sua cabeça com uma leve extensão do pescoço, 

• aspirar boca e narinas suavemente com sonda de aspiração no 10, 
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• secar e desprezar os campos (ou compressas) úmidos, 

• verificar novamente a posição da cabeça e, 

• avaliar a respiração e a FC. 

• Se a avaliação mostra que o RN está com respiração espontânea regular e 

FC >100 bpm, o RN não necessita de reanimação e deve ser transportado sob 

vigilância constante (Protocolo APed 13). De maneira continuada, observar a 

atividade, o tonus muscular e a respiração/choro. 

4. Se o RN com líquido amniótico meconial de qualquer viscosidade, após os 

passos iniciais, apresentar apneia, respiração irregular e/ou FC <100 bpm: e 

fundamental iniciar a VPP com máscara facial e ar ambiente nos primeiros 60 

segundos de vida. 

5. Se o RN não melhora após 30 segundos de VPP efetiva e houver forte 

suspeita de obstrução de vias aéreas, pode ser indicada a retirada do mecônio 

residual da rinofaringe e da traqueia sob visualização direta, realizando a intubação 

da traqueia e conectando a cânula traqueal ao dispositivo para aspiração de mecônio, 

se disponível, e este ao aspirador a vácuo, com pressão negativa máxima de 100 

mmHg; aspirar o excesso de mecônio uma única vez. 

Escore de Apgar Avaliar no primeiro e no quinto minuto de vida. Se no quinto 

minuto for menor do que 7, avaliar a cada 5 minutos, até o total de 20 minutos. 
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APed 14 - Reanimação neonatal (recém-nascido que necessita de 

reanimação) 

 

• Intubação orotraqueal do RN: requer habilidade; pre-oxigenar antes de cada 

tentativa; cada tentativa não deve ultrapassar 30 segundos; utilizar cânula sem cuff 

de tamanho adequado (ver quadro a seguir); a confirmação da posição da cânula e 

obrigatória, sendo prioritária nos RN com bradicardia; 

• Se intubação traqueal não for possível, a máscara laríngea número 1 e 

alternativa para o RN ≥ 34 semanas com peso >2000g, se disponível. 
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Cateterizaçao Umbilical : com cateter ou sonda traqueal, inserindo apenas de 

1 a 2 cm após o ponto de inserção do cordao umbilical na parede abdominal. 

ATENCAO: o cordao umbilical possui 2 artérias e uma veia (que é o vaso de maior 

calibre). Cuidado na manipulação do cateter umbilical para que não ocorra embolia 

gasosa. 

• Atenção especial a extrema fragilidade do recém-nascido prematuro, o que 

indica a necessidade de delicadeza adicional na execução das manobras. 

• Bicarbonato de sódio, alofone, atropina e vasopressores não são 

recomendados na reanimação do recém-nascido. 

• Na reanimação neonatal, a única situação em que se pode considerar a 

relação de 15 compressões torácicas para 2 ventilações e quando a origem da parada 

cardiorrespiratória e provavelmente cardíaca, como nos portadores de cardiopatias 

congênitas.  

• Em casos de transportes de longa duração, ver Protocolo de Transporte 

Neonatal.  

• Diluição da Epinefrina para obter solução 1:10.000: 1 ampola (1 ml) de 

Epinefrina 1:1000 diluída em 9 ml de Solução Salina 0,9%. 
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APed 15 – Bradicardia 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Paciente pediátrico apresentando frequência cardíaca (FC) lenta em 

comparação com a faixa normal de FC para a idade e o grau de atividade do bebê ou 

criança (Protocolo 1 – Parâmetros Pediátricos). 

 

Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (APed 2), com ênfase para: 

• Manter permeabilidade das vias aéreas: permitir que o paciente assuma 

posição confortável ou realizar manobras para abertura de vias aéreas; 

• Avaliar oximetria de pulso; 

• Oferecer oxigênio em alta concentração, com máscara não reinalante, se 

saturação de oxigênio (O2) < 94%, dispneia ou aumento do trabalho respiratório; 

• Ventilação assistida, se necessário; avaliar perfusão tecidual; 

• Avaliar pressão arterial (PA) (com manguitos adequados); 

• Avaliar estado neurológico (nível de consciência); 

• Se identificada bradicardia sintomática (com sinais de comprometimento 

cardiopulmonar), as prioridades são oxigenação e ventilação imediatas. 

• Os sinais de comprometimento cardiopulmonar são: 

• Sinais de choque como: alteração aguda do estado mental (redução aguda 

do nível de consciência), perfusão periférica e sistêmica dei cientes, hipotensão; 

• Combinados com desconforto ou incuti ciência respiratória; 
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• Se, apesar da oxigenação e ventilação adequadas, a FC for _ 60 batimentos 

por minuto (bpm) (em bebês e crianças) com sinais de perfusão tecidual inadequada 

(ou seja, o comprometimento cardiopulmonar persiste), iniciar imediatamente as 

manobras de ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) (Protocolo APed 7). 

2. Realizar avaliação secundária com ênfase para: 

• Monitorizar eletrocardiograma (ECG) (identificar o ritmo); 

• Entrevista SAMPLE; 

• Não retardar a terapia. 

3. Realizar ECG 12 derivações. 

4. Instalar acesso vascular intravenoso (IV) ou intraósseo (IO). 

5. Identificar e tratar causas reversíveis (6H e 5T). 

6. Tratar de acordo com o quadro. 

 

BRADICARDIA SEM COMPROMETIMENTO CARDIOPULMONAR: 

• Fornece suporte de vida com sequência ABC (vias aérea-boa ventilação-

compressão torácica); 

• Administrar O2 suplementar; 

• Observar e monitorizar constantemente o paciente; 

• Transportar, se possível, para unidade com especialista (cardiologista 

pediátrico). 

 

BRADICARDIA COM SINAIS DE COMPROMETIMENTO 

CARDIOPULMONAR: 



 

 

Pá
gi

na
10

06
 

• Se, apesar da oxigenação e ventilação eficazes, a FC for _ 60 bpm (em bebês 

e crianças) com sinais contínuos de perfusão tecidual inadequada (ou seja, 

comprometimento cardiopulmonar persistente), iniciar imediatamente manobras de 

RCP de boa qualidade (Protocolo APed 7); 

• Instalar via aérea avançada; 

• Verificar, durante os procedimentos, se o suporte está adequado (checar via 

aérea, oxigenação, efetividade da ventilação); 

• Se após 2 minutos de oxigenação e ventilação adequadas e RCP de boa 

qualidade, a bradicardia e os sinais de comprometimento hemodinâmico persistirem, 

iniciar tratamento medicamentoso; 

• Administrar epinefrina intravenosa/intraóssea (IV/IO), dose de 0,01 mg/kg (0,1 

mL/kg da solução 1:10.000), máximo de 1 mg; repetir a cada 3 a 5 minutos, se 

necessário; 

• Se bomba de infusão disponível e bradicardia persistente, considerar infusão 

contínua de epinefrina, na dose de 0,1 a 0,3 mcg/kg/minuto, titulando a dose até a 

resposta clínica; 

• Se a bradicardia for causada por tônus vagal aumentado, toxicidade por 

drogas colinérgicas (como carbonatos e organofosforados) ou por bloqueio 

atrioventricular (AV) primário, administrar atropina em vez de epinefrina, na dose de 

0,02 mg/kg, IV/IO, máximo de 0,5 mg/dose, que pode ser repetida uma vez, em 5 

minutos; lembrar que a dose mínima de atropina deve ser de 0,1 mg (doses menores 

podem produzir bradicardia paradoxal). 
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ATENÇÃO: em caso de intoxicação por drogas colinérgicas podem ser 

necessárias doses mais altas (ver protocolo TOX correspondente); 

• Se não responder à atropina nessas situações descritas, usar epinefrina; 

• Lembrar que a atropina não é indicada em casos de bloqueio AV decorrente 

de bradicardia secundária a causas tratáveis, como hipóxia ou acidose; 

• Pode ser tentado o uso de atropina no bloqueio AV de 2º grau (tipos Mobitz I 

e II) e de terceiro grau; 

• Se não houver resposta satisfatória, considerar instalação de marcapasso 

transcutâneo (MPTC), especialmente nos casos de bloqueio AV total ou função 

anormal do nódulo sinusal; 

• Tratar as causas potencialmente reversíveis: as principais são hipóxia e tônus 

vagal aumentado; 

• Atentar para a ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR) (Protocolo 

APed  

 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino (preferencialmente com serviço 

de cardiologia pediátrica). 
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APed 16 – Taquiarritmia com pulso 

 

Quando suspeitar ou criterios de inclusão 

Paciente pediátrico que apresenta frequência cardíaca (FC) elevada para a 

idade e o grau de atividade do bebe ou da criança (APed 1). 

 

Conduta: 
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1. Realizar impressão inicial e avaliação primaria (APed 2), com ênfase em: 

• manter a permeabilidade das vias aéreas; 

• oferecer oxigênio se SatO2 < 94%; 

• considerar via aérea avançada e ventilação assistida, se necessário; 

• avaliar perfusão periférica e instalar acesso vascular intravenoso/intraósseo 

(IV/IO); 

• avaliar pressão arterial e oximetria de pulso; 

• avaliar estado neurológico. 

• ATENCAO: e fundamental detectar os sinais de instabilidade hemodinâmica 

(comprometimento cardiopulmonar) associados as taquiarritmias com pulso, que são: 

• desconforto/insuficiência respiratória; 

• sinais de choque: perfusão inadequada em órgãos-alvo, com ou sem 

hipotensão arterial; 

• alteração aguda do estado mental: rebaixamento da consciência; 

• colapso súbito com pulsos rápidos e fracos. 

2. Realizar avaliação secundaria, com ênfase em: 

• obter ECG de 12 derivações (identificar ritmo e duração do complexo QRS), 

mas sem retardar as intervenções de urgência; 

• prever a necessidade de medicações, dependendo do tipo de distúrbio de 

ritmo detectado no ECG (ou seja, supraventricular ou ventricular); 

• entrevista SAMPLE; 

• monitorizar pressão arterial (com manguitos adequados) e oximetria de pulso; 
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• avaliar glicemia capilar e tratar hipoglicemia, se indicado, sem retardar as 

intervenções de urgência. 

3. Identificar e tratar causas reversíveis: fatores 6H e 5T. 

4. Realizar intervenções especificas ou tratamentos medicamentosos de 

emergência: 

 

PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTAVEL 

• Paciente que apresenta taquicardia com pulso e perfusão adequados; 

• Padrão em pediatria: QRS normal/estreito: ≤ 0,09 s; QRS largo: > 0,09 s; 

• Estabelecer conduta para os seguintes padrões de arritmias: Taquicardia com 

QRS normal/estreito: arritmias atriais (como plotter), taquicardia sinusal (TS) e 

taquicardia supraventricular (TSV). 

• Taquicardia sinusal (TS): 

• histórico compatível com causa conhecida: geralmente decorre de febre, 

resposta fisiológica ao estresse e medo, exercício físico, dor, ansiedade, anemia, 

hipovolemia, desidratação, efeito de toxinas/venenos/drogas (beta-agonistas); ou 

pode decorrer de causas menos comuns, como tamponamento cardíaco, 

pneumotórax hipertensivo, tromboembolismo; 

• FC e geralmente < 220 bpm no bebe e < 180 bpm na criança; 

• características ao ECG: ondas P presentes e normais, FC varia de acordo 

com a atividade ou a estimulação do paciente, intervalo R-R variável, mas com P-R 

constante e normal; 

 



 

 

Pá
gi

na
10

11
 

• DEVE SER TRATADA A CAUSA, pois a taquicardia, nesse caso, e um 

sintoma. NAO tentar baixar a FC com intervenções farmacológicas ou elétricas. 

• Taquicardia supraventricular (TSV): 

• histórico de sintomas vagos ou inespecíficos ou palpitações com início súbito 

e sem história compatível com TS; 

• FC em geral ≥ 220 bpm no bebe e ≥ 180 bpm na criança; 

• características ao ECG: ondas P ausentes/anormais, FC não varia com a 

atividade ou a estimulação do paciente, intervalo R-R frequentemente constante, QRS 

estreito em mais de 90% dos casos; 

• no paciente estável, considerar a realização de manobra vagal; 

• realizar monitorização cardíaca continuamente, antes e depois das manobras; 

• se o ritmo não reverter e o paciente permanecer estável, repetir a tentativa de 

manobra vagal; 

• se a segunda tentativa falhar, realizar tratamento medicamentoso; 

• administrar adenosina na dose de 0,1 mg/kg (0,03 mL/kg), máximo de 6 mg 

(2 mL), em bolus IV/IO rápido, seguido imediatamente de flush de 5-10 mL de solução 

salina 0,9% (técnica de lavagem rápida com duas seringas em um conector T). 

• ATENCAO: diminuir a dose inicial de adenosina para pacientes em tratamento 

com carbamazepina ou dipiridamol ou naqueles com coração transplantado. 

• se a adenosina for eficaz, haverá reversão para ritmo sinusal em 15 a 30 

segundos após a administração; 

• se a TSV não reverter: administrar a segunda dose de adenosina, de 0,2 

mg/kg (0,06 mL/kg), máximo de 12 mg (4 mL), em bolus IV/IO rápido, seguido 
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imediatamente de flush de 5-10 mL de solução salina 0,9% (técnica de lavagem rápida 

com duas seringas); 

• se a TSV não responder a administração de duas doses de adenosina e o 

paciente permanecer hemodinamicamente estável, e melhor remove-lo para o hospital 

e consultar um especialista (cardiologista pediátrico), realizando controles frequentes 

durante o transporte. 

Taquicardia com QRS largo (> 0,09 s): taquicardia ventricular (TV) – maior 

probabilidade – ou TSV com condução intraventricular aberrante. 

• Se o paciente estiver hemodinamicamente estável, e recomendável remove-

lo para o hospital e consultar logo um especialista (cardiologista pediátrico), realizando 

controles frequentes durante o transporte; 

• Pesquisar e tratar causas reversíveis; 

• Considerar a conversão farmacológica com amiodarona: 5 mg/kg IV/IO 

(máximo de 300 mg), com infusão lenta em 20 a 60 minutos. Se o paciente estiver 

hemodinamicamente estável, e recomendável consultar um especialista antes de usar 

a amiodarona. 

ATENCAO: interromper ou reduzir a velocidade de infusão da amiodarona se 

ocorrer queda da pressão arterial ou se o QRS alargar ainda mais. 

• Considerar a lidocaína como alternativa para a amiodarona se houver bomba 

de infusão disponível: bolus de ataque: 1 mg/kg IV/IO. Manutenção: sucessiva ao 

bolus, 20 a 50 mcg/kg/min. Repetir bolus se a infusão continua iniciar mais de 15 

minutos após o bolus inicial; 
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• Se o ritmo for regular (intervalo R-R regular) e o QRS for monomórfico, a 

adenosina pode ser usada para diferenciar TSV e TV: 

• considerar administrar uma dose de adenosina (0,1 mg/kg, máximo 6 mg) 

IV/IO rápido, seguido imediatamente de flush de 5-10 mL de solução salina 0,9%, pois, 

se a arritmia for TV, a adenosina não será eficaz, mas também não cera___2 nociva, 

e cera___2 eficaz se for TSV com condução aberrante; 

ATENCAO: não usar adenosina se o paciente for sabidamente portador de 

síndrome de Wolff- Parkinson-White. 

• Nas tosardes de pontes: administrar sulfato de magnésio 25 a 50 mg/kg IV/IO 

(máximo 2 g), em 10 a 20 minutos. 

 

PACIENTE HEMODINAMICAMENTE INSTAVEL: 

• Realizar ECG e avaliar rapidamente a duração do QRS, mas sem retardar 

outros cuidados; 

• Se o QRS estiver normal/estreito: 

• tratar a causa se for TS; 

• se houver TSV: considerar realizar manobra vagal somente enquanto prepara 

a cardioversao farmacologica ou eletrica (não retardar o tratamento definitivo para 

realizar manobra vagal). Se o acesso vascular estiver instalado e a medicação estiver 

imediatamente disponível, administrar adenosina (até duas vezes, se necessário, nas 

doses acima citadas). Se o acesso IV/IO não estiver 

prontamente disponível ou se a adenosina for ineficaz, realizar cardioversao 

eletrica sincronizada, sob sedação, se esta não retardar a cardioversao.  
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• Se houver taquicardia de QRS largo com pulso e hemodinamicamente 

instável, realizar cardioversao eletrica sincronizada IMEDIATAMENTE; 

• Sempre que possível, administrar sedação (selecionar cuidadosamente a 

medicação com menos efeitos hemodinâmicos – APed 31), mas sem atrasar a 

cardioversao eletrica para obtenção de acesso vascular; 

• Cargas recomendadas: 

• iniciar com dose de 0,5 a 1,0 J/kg de peso; 

• caso o ritmo não seja revertido, aumentar a carga para 2 J/kg. 

• Usar as maiores pás (adesivas ou manuais) que couberem no tórax do 

paciente sem se tocarem; 

 

• ATENCAO: Redefinir o modo sincronizado (botão “SYNC”) do aparelho antes 

de cada cardioversao sincronizada; 

• Manter atenção para a ocorrência de parada cardiorrespiratória (Protocolo 

APed 07). 

5. Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino (preferencialmente com 

serviço de cardiologia pediátrica). 
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APed17 – Choque 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Suspeitar em todas as situações de evidente má perfusão tecidual (periférica 

ou de órgãos-alvo), mesmo nos casos em que forem observados níveis pressóricos 

normais. 

• Presença de sinais resultantes de mecanismos compensatórios 

cardiovasculares: 

• Coração: taquicardia (sinal precoce); 

• Aumento da resistência vascular sistêmica: 

a) Pele: fria, pálida, monteada, sudorética; 

b) Circulação periférica: preenchimento capilar retardado (> 2 segundos); 

c) Pulsos: pulsos periféricos fracos; pressão de pulso estreita (pressão arterial 

diastólica aumentada). 

• Sinais de falência dos mecanismos compensatórios e de disfunção de órgãos-

alvo: diminuição do nível de consciência, diminuição do débito urinário, disfunção 

miocárdica, hipotensão arterial; pode evoluir para colapso cardiovascular e parada 

cardiorrespiratória. 

• Critérios para identificação do tipo de choque: 
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Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed 2), com 

ênfase para: 

• Impressão inicial: nível de consciência, padrão respiratório e coloração da 

pele; 

• Assegurar permeabilidade de vias aéreas; 

• Avaliar necessidade de instalação de via aérea avançada e de ventilação com 

pressão positiva; 
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• Avaliar oximetria de pulso e administrar alta concentração de oxigênio (O2) 

(máscara não reinalante) se saturação de O2 < 94%; 

• Avaliar pulsos (amplitude e simetria), tempo de enchimento capilar, pele 

(coloração e temperatura), PA; 

• Se presentes sinais de perfusão inadequada: instalar precocemente acesso 

venoso periférico ou considerar punção intraóssea (IO) após duas tentativas sem 

sucesso em 90 segundos; 

• Avaliar nível de consciência; 

• Realizar a prevenção da hipotermia: manter temperatura adequada da 

ambulância, remover roupas molhadas e usar manta térmica aluminizada ou cobertor. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed 3), com ênfase para: 

• Entrevista SAMPLE e identifi cação de possíveis causas; 

• Avaliar glicemia capilar e corrigir hipoglicemia, se presente (Protocolo APed 

25); 

• Monitorar PA, frequência cardíaca, oximetria de pulso, tempo de enchimento 

capilar, glicemia capilar e diurese (se possível); 

• Posicionar o paciente: 

• Quadro clínico estável (consciente e hemodinamicamente estável): permitir 

que permaneça em posição confortável; 

• Quadro clínico instável: se paciente hipotenso, colocar na posição de 

Trendelenburg (cabeça 30° abaixo dos pés), exceto se a respiração estiver 

comprometida; 

• Realizar exame físico detalhado; 
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• Tentar identificar a causa do choque e iniciar tratamento específico. 

3. Iniciar precocemente a ressuscitação com fluidos: 

• Administrar cristaloide isotônico [soro fisiológico (SF) ou ringer lactato (RL)] 

em bolus de 20 mL/kg, intravenoso (IV)/IO, em 5 a 20 minutos. Reavaliar e repetir, se 

necessário, bolus de 20 mL/kg, para restaurar a PA e perfusão tecidual; 

• Nos casos de choque cardiogênico, usar bolus de fluidos menores: 5 a 10 

mL/kg, IV/IO, administrados em 10 a 20 minutos; 

• No choque séptico: administrar 1 bolus de 20 mL/kg e reavaliar 

cuidadosamente o paciente antes de infundir outro bolus de cristaloide, devido à 

miocardiodepressão. 

4. Monitorizar: saturação de O2, frequência cardíaca, PA, nível de consciência, 

temperatura, tempo de enchimento capilar, débito urinário (se possível). 

5. Executar reavaliações frequentes: 

• Determinar a resposta ao tratamento; 

• No choque cardiogênico, avaliar repetidamente se há sinais de piora do 

quadro respiratório durante a infusão de fluidos (possível edema pulmonar). 

6. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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APed18 – Insuficiência respiratória aguda 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente com dificuldade respiratória ou alteração de ritmo e/ou frequência 

ventilatória, de início súbito ou como evolução de um desconforto respiratório, e de 

gravidade variável. 

Sinais e sintomas de gravidade: 

• Alteração do nível de consciência (agitação, confusão, sonolência, 

inconsciência); 

• Cianose; 

• Uso de musculatura acessória: batimento de asa de nariz, retrações 

subcostais e/ou de fúrcula esternal; 

• Dificuldade na fala (frases curtas e monossilábicas); 

• Alteração na frequência cardíaca (bradicardia ou taquicardia - >140 bpm); e 
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• Hipoxemia (SatO2 < 90%). 

 

Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2) com 

ênfase para: 

• Manter a permeabilidade da via aérea; aspirar secreções se necessário; 

• Considerar a possibilidade de obstrução de vias aéreas por corpo estranho; 

• Manter o paciente em decúbito elevado, em graus variáveis, de acordo com a 

intensidade do desconforto respiratório, permitindo que assuma uma posição de 

conforto; 

• Avaliar parâmetros da ventilação: 

• frequência respiratória: lembrar que frequência menor do que 10 ou maior do 

que 60 ipm, em qualquer idade pediátrica, sugere problema potencialmente grave; 

• sinais de esforço respiratório: batimento de asa nariz; retração subcostal, 

subesternal, intercostal, supraclavicular e supraesternal; inspiração e expiração 

prolongadas; respiração em balancim; meneios da cabeça; gemência; 

• expansão e simetria torácica; 

• ausculta pulmonar; 

• avaliar oximetria de pulso e administrar O2 suplementar por máscara não-

reinalante 10 a 15 L/min. Se SatO2 < 94%; 

• considerar suporte ventilatório (máscara com reservatório, bolsa-valva-

máscara, dispositivos supraglóticos ou intubação orotraqueal); 
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• Critérios para indicação de intubação orotraqueal e ventilação assistida: 

presença de hipoxemia refratária (SatO2 < 90% persistente), instabilidade 

hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência, evolução para exaustão e 

fadiga da musculatura respiratória; 

• Instalar acesso vascular, se indicado; 

• Avaliar o nível de consciência: se escala de Glasgow _ 8, instalar via aérea 

avançada. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3) com ênfase para: 

• Monitorar o padrão respiratório (frequência, amplitude e assimetria) e ruídos 

respiratórios; 

• Monitorizar oximetria, frequência e ritmo cardíaco, pressão arterial; 

• Realizar entrevista SAMPLE. 

3. Realizar tratamento medicamentoso específico, quando indicado: 

• laringotraqueíte aguda: Protocolo APed19; 

• anafilaxia: Protocolo APed26; 

• OVACE: Protocolo APed4 e Aped5; 

• exacerbação da asma: Protocolo APed20. 

4. Estar atento à possibilidade de parada respiratória (Protocolo APed6) ou 

PCR (Protocolo APed7). 

5. Realizar contato com a regulação Médica para definição do encaminhamento 

e/ou unidade de saúde de destino. 

6. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 
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APed19 – Laringotraqueíte aguda 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

Na presença de rouquidão, tosse ladrante (“tosse de cachorro”), estridor 

inspiratório independentemente da posição, graus variados de desconforto 

respiratório, taquipneia, tiragem; cianose nos casos mais graves; sem aparência 

toxemiada. 

 

 

Conduta 

 

1. Realizar Impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2), com 

ênfase para: 

• Avaliar o nível de consciência; 
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• Avaliar parâmetros da ventilação; 

• Manter o paciente em decúbito elevado, em graus variáveis, de acordo com a 

intensidade do desconforto respiratório; e 

• Considerar a possibilidade de obstrução de vias aéreas por corpo estranho 

(OVACE) (Protocolo APed4 e APed5). 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: 

• Avaliar o padrão respiratório (frequência, amplitude e simetria) e ruídos 

respiratórios; 

• Avaliar oximetria; e 

• Realizar entrevista SAMPLE. 

3. Oferecer oxigênio (O2) suplementar por máscara não-reinalante 10 a 15 

L/min se saturação de O2 < 94%. 

4. Manter a criança no colo da mãe ou responsável, em posição de conforto. 

5. Minimizar intervenções e não realizar manipulações desnecessárias, para 

evitar agitação e choro. 

6. Administrar dexametasona via intramuscular: 

• Casos com sintomas leves: 0,3 mg/kg (0,075 mL/kg) dose única, máximo de 

10 mg; 

• Casos com sintomas moderados ou graves e nas crianças com história de 

prévia manipulação da via aérea superior: 0,6 mg/kg (0,15 mL/kg), dose única, 

máximo de 10 mg. 

7. Nos casos com sintomas moderados ou graves: realizar inalação com 5 mL 

de epinefrina 1:1000 (cinco ampolas), sem diluição. 
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8. Estar atento à possibilidade de parada respiratória (Protocolo APed6) ou 

parada cardiorrespiratória (Protocolo APed7). 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed20 – Exacerbação da asma na criança 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente pediátrico que apresente episódios repetidos de sibilância e que 

melhore com uso de drogas broncodilatadoras. 

 

Classificação da gravidade da crise asmática 
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Conduta 

1. Observar impressão inicial e realizar avaliação primária (Protocolo 

APed2), com ênfase para: 

• Manter o paciente em posição confortável; 

• Padrão respiratório: sinais de esforço respiratório; 

• Oximetria de pulso; 

• Sinais vitais. 

2. Oferecer oxigênio (O2) suplementar por máscara com reservatório se 

saturação de oxigênio (SatO2) < 94%. 
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3. Realizar avaliação secundária (Protocolo Aped3) com ênfase para: 

• Coletar história SAMPLE; 

• Realizar monitorização cardíaca e de oximetria de pulso, nos casos 

graves ou muito graves; 

• Caracterizar crises prévias e a atual: fatores desencadeantes, 

intensidade, duração, progressão dos sintomas e internações anteriores com o 

mesmo quadro. 

4. Instalar acesso vascular somente nos casos graves ou muito graves. 

5. Realizar abordagem medicamentosa: 

• Beta-2 agonista de curta duração: Salbutamol aerossol dosimetrado 

acoplado a espaçador e máscara. Dose: quatro a oito jatos (400 a 800 mcg), a 

cada 20 minutos se necessário, até três vezes; 

• Alternativa ao salbutamol: nebulização com fenoterol. 

Dose: uma gota para cada 3 kg de peso, máximo de 10 gotas, diluídas 

em 3-5 mL de soro fisiológico, sob inalação por máscara com O2 5 a 6 L/min. 

Pode ser repetida a cada 20 minutos, até três nebulizações; 

• Na crise grave, associar ao beta-2 agonista: 

• Brometo de ipratrópio: nas seguintes doses: 

• até 10 kg de peso: 10 gotas 

• 11 a 30 kg: 20 gotas 

• > 30 kg: 40 gotas 

• na nebulização com fenoterol ou em nebulização com 5 mL de soro 

fisiológico após o uso do salbutamol aerossol; 
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• Nos casos graves ou muito graves, instalar acesso vascular no APH e 

administrar corticosteroide (deve ser usado na primeira hora): 

• Hidrocortisona: 4 mg/kg, intravenosa, máximo 250 mg; 

• Nos casos graves ou muito graves, refratários à terapêutica inalatória, 

considerar a administração de sulfato de magnésio; Dose de 25 a 75 mg/kg 

(máximo de 2 g), em infusão lenta de 20-30 minutos (uma ampola = 10 mL = 5 

g), intravenoso; diluir a uma concentração de 50 mg/mL. 

6. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

7. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed21 – Rebaixamento do nível de consciência 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente pediátrico não reativo/irresponsivo aos estímulos externos (verbais, 

táteis e/ou dolorosos). 

 

Conduta 

1. Realizar a impressão inicial, com ênfase para responsividade e padrão 

respiratório. 

2. Se o paciente não responde, avaliar a expansibilidade torácica. 

3. Se o paciente não responde e não respira ou apresenta gasping, checar 

pulso central. 
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• Se pulso presente, considerar a possibilidade de obstrução de via aérea ou 

reportar-se ao Protocolo de Parada Respiratória (APed6); 

• Se pulso ausente ou < 60bpm, reportar-se ao Protocolo de PCR e RCP 

(APed7). 

4. Se o paciente não responde e respira, proceder a Avaliação Primária (A, B, 

C, D, E). 

5. Realizar a avaliação primária (Protocolo APed2), com ênfase para: : 

• manter a permeabilidade das vias áreas, realizando aspiração se necessário; 

• avaliar o padrão respiratório; 

• avaliar oximetria e instalar oxigênio sob máscara não reinalante, se SatO2 < 

94%; 

• manter ventilação adequada; considerar suporte ventilatório se necessário; 

• avaliar glicemia capilar precocemente e tratar hipoglicemia, se presente; 

• avaliar tempo de enchimento capilar e coloração da pele; 

• avaliar sinais vitais (Protocolo APed1 Parâmetros Pediátricos); 

• instalar acesso vascular IV ou IO e repor volume, se indicado; 

• avaliar pela Escala de Coma de Glasgow (Protocolo APed1 Parâmetros 

Pediátricos): se resultado _ 8, instalar via aérea avançada, preferencialmente 

intubação orotraqueal;  

• avaliar pupilas. 

6. Realizar a avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: : 

• SAMPLE: complementando com dados de história que possam indicar 

intoxicação, trauma, crise convulsiva e maus tratos; 
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• realizar exame físico detalhado, com atenção para a presença de 

abaulamento de fontanela e/ou de sinais meníngeos, além de lesões petequiais ou 

púrpuras em pele; 

• sempre buscar por possíveis lesões sugestivas de maus tratos; 

• monitorar oximetria, frequência e ritmo cardíacos, sinais vitais, glicemia 

capilar. 

7. Reconhecer e tratar causas reversíveis, conforme protocolos específicos. 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

9. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed22 – Crise convulsiva 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares 

involuntárias, cianose, sialorreia, lábios e dentes cerrados; 

• Eventual liberação esfincteriana caracterizada por incontinência fecal e 

urinária; 

• Na fase pós-convulsiva: sonolência, confusão mental, agitação, fl acidez 

muscular e cefaleia, sinais de liberação esfincteriana, informação de pessoa que 

presenciou o evento. 

 

Conduta 
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1. Observar impressão inicial e realizar avaliação primária (Protocolo APed 2, 

com ênfase para: 

• Avaliar responsividade; 

• Aspirar secreções, se necessário; 

• Manter permeabilidade de vias aéreas. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed 3), com ênfase para: 

• Monitorizar ritmo cardíaco, oximetria de pulso e sinais vitais; 

• Avaliar glicemia capilar (corrigir se necessário – Protocolo APed 25) 

• Entrevista SAMPLE; 

• Proteger o paciente para evitar traumas adicionais, principalmente na cabeça; 

• Prevenir hipotermia. 

3. Instalar acesso venoso periférico. 

4. Realizar abordagem medicamentosa: 

• Oferecer oxigênio (O2) suplementar sob máscara não reinalante, se saturação 

de O2 < 94%; 

• Deve ser iniciado o uso de medicamentos apenas nas crises com duração 

superior a 5 minutos; 

• Na crise com duração superior a 5 minutos, administrar diazepam: 

• Dose por via intravenosa (IV)/intraóssea (IO): 0,3 a 0,5 mg/kg/dose (0,06 a 0,1 

mL/kg/dose), máximo de 10 mg/dose; não exceder velocidade de infusão de 1 

mg/kg/min; 

• Dose por via retal (se acesso vascular não obtido): 0,5 a 1 mg/kg/dose (0,1 a 

0,2 mL/kg/dose), máximo de 10 mg/dose; 
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• Interromper a administração se cessar a crise; 

• Repetir por duas vezes, intervalos de 5 a 15 minutos, se necessário; 

• Início de ação: 1 a 3 minutos (via retal: 2 a 6 minutos); 

• Apresentação: uma ampola = 2 mL = 10 mg (0,1 mL = 0,5 mg). 

• 2ª escolha: midazolam. Dependendo da via de administração: 

• IV/IO: 0,15 a 0,3 mg/kg/dose (0,03 a 0,06 mL/kg/dose), máximo de 5 mg/dose; 

• Intramuscular (IM): 0,2 mg/kg/dose (0,04 mL/kg/dose), máximo de 5 mg/dose, 

se acesso venoso não obtido; 

• Intranasal: 0,3 mg/kg/dose (0,06 mL/kg/dose), máximo de 7,5 mg/dose; usar 

metade em cada narina (aumenta a superfície de absorção) e usar a apresentação 

mais concentrada disponível (5 mg/ mL); 

• Repetir por duas vezes se necessário; 

• Apresentação: uma ampola = 3 mL = 15 mg (1 mL = 5 mg). 

5. Conduta no estado de mal epiléptico (EME): se após as medidas descritas 

acima a crise persistir ou não houver recuperação da consciência entre crises 

sucessivas, administrar: 

• Fenitoína: 

• Dose de ataque: 20 mg/kg/dose (0,4 mL/kg/dose) IV, com velocidade máxima 

de infusão de 1 mg/kg/minuto, diluída em solução salina 0,9% ou água destilada; 

• Início de ação: 10 a 30 minutos; 

• Manter monitorização cardíaca; 

• Em criança que já faz uso da droga, não efetuar dose de ataque; usar outra 

medicação ou utilizar dose de 5 a 10 mg/kg (0,1 a 0,2 mL/kg). 
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• Se a crise persistir após a dose máxima de fenitoína, utilizar fenobarbital em 

solução aquosa:  

• Dose de 20 mg/kg (0,2 mL/kg) IV ou IO lento; 

• Pode ser diluído em igual volume de solução salina 0,9%; 

• Velocidade máxima de infusão de 30 mg/minuto; 

• Se persistir a crise, administrar nova dose de 10 mg/kg (0,1 mL/kg) IV ou IO 

lento. 

• Se a crise persistir após o fenobarbital e se houver bomba de infusão 

disponível, administrar midazolam IV/IO contínuo, na dose de 0,2 mg/kg de ataque 

(máximo de 5 mg), seguida de infusão contínua de 0,1 a 0,2 mg/kg/hora. 

• Considerar suporte ventilatório (exige ambiente de terapia intensiva). 

• No período neonatal (até 28 dias de vida): não administrar diazepam. Nessa 

fase, o tratamento sequencial inclui: 

• Avaliar glicemia capilar e tratar hipoglicemia se indicado (Protocolo APed xx); 

• Droga de primeira linha: fenobarbital em solução aquosa 20 mg/kg (0,2 mL/Kg) 

IV/IO lento; pode ser repetido uma vez, na mesma dose; 

• Se crise persistir: fenitoína 20 mg/kg IV/IO; 

• Se crise persistir: midazolam 0,2 mg/kg de ataque, IV/IO; seguido de infusão 

contínua de 0,1 a 0,2 mg/kg/hora no EME refratário, se bomba de infusão disponível. 

6. Instalar via aérea avançada a qualquer momento, quando indicado. 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 
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APed24 – Hiperglicemia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

• Cetoacidose diabética: glicemia capilar > 200 mg/dL associada a um ou mais 

dos seguintes sinais clínicos: fadiga, náuseas, vômitos, hálito cetônico, polidipsia, 

poliúria, sinais clínicos de desidratação, 

taquicardia, taquipneia ou respiração de Kussmaul, dor abdominal (frequente), 

alteração do nível de consciência. 

• Estado hiperosmolar hiperglicêmico: paciente sabidamente diabético com 

glicemia > 600 mg/dL, com história de uso irregular de medicação e/ou transgressão 

de dieta com sintomas menos exuberantes, com predomínio de poliúria e polidipsia, 

podendo apresentar alteração variável do nível de consciência (confusão a coma). 

 

Conduta 

 

APed25 – Hipoglicemia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Em pacientes pediátricos com idade _ 1 mês (bebês e crianças) com glicemia 

capilar < 60 mg/dL. Reconhecer, para essa faixa etária, sinais e sintomas de 

hipoglicemia como: sudorese, ansiedade, taquicardia, fraqueza, cefaleia, confusão 
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mental, fadiga, alteração de comportamento e sinais de hipoglicemia grave, como 

crises convulsivas e coma. 

• Em pacientes no período neonatal (< 1 mês) e sintomáticos com glicemia 

capilar < 50 mg/dL. Reconhecer sintomas e sinais de hipoglicemia: letargia, apatia, 

hipotonia, irritabilidade ou tremores, reflexo de Moro exagerado, choro estridente, 

convulsões e mioclonia, cianose, apneia e irregularidade respiratória, 

taquipneia, hipotermia, instabilidade vasomotora, sucção débil, recusa 

alimentar, coma. 

 

Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed 2), com 

ênfase para: 

• Responsividade, respiração e pulso; 

• Assegurar permeabilidade das vias aéreas; 

• Avaliar coloração da pele; Avaliar glicemia capilar precocemente no paciente 

inconsciente. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed 3), com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLE e identificar possíveis causas; 

• Oximetria de pulso e glicemia capilar. 

3. Oferecer oxigênio (O2) por máscara não reinalante 10 a 15 L/min, se 

saturação de O2 < 94%. 

4. Instalar acesso vascular intravenoso (IV)/intraósseo (IO). 

5. Realizar abordagem medicamentosa de acordo com a faixa etária: 
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a. Pacientes pediátricos _ 1 mês de idade: administrar glicose na dose de 0,5 

a 1,0 g/kg, na forma de: 

• Glicose 25% na dose de 2 a 4 mL/kg, em bolus, IV (velocidade de infusão de 

1 mL/min); 

• Reavaliar glicemia capilar em 10 minutos: 

• Se persistir < 60 mg/dL: repetir o bolus de glicose 25% e reavaliar glicemia 10 

minutos após cada administração de bolus de glicose; 

• Considerar, especialmente nos casos de necessidade de repetição do bolus 

e/ou de transporte prolongado, quando atingir glicemia > 60 mg/dL: instituir infusão 

contínua de glicose, na dose de 2 a 5 mg/kg/min (na forma de glicose 10%: 1,2 a 3,0 

mL/kg/hora). 

 

Observação: alternativa para obtenção da concentração aproximada de glicose 

10%: diluir 10 mL de glicose 50% em 100 mL de soro glicosado 5%; 

 

• Alvo do tratamento: atingir níveis glicêmicos de 100 mg/dL. 

b. Pacientes com idade inferior a 1 mês (período neonatal) sintomáticos: 

• Administrar glicose 10% na dose de: 200 mg/kg ou 2 mL/kg, IV, em bolus; 

• Manutenção: infusão contínua de glicose 10% na velocidade de 8 mg/kg/min 

(5 mL/kg/hora); 

• Em crises hipoglicêmicas (sintomas e glicemia < 50 mg/dL): repetir glicose 

10% na dose de 2 mL/kg, em bolus; 

• Alvo do tratamento: atingir níveis glicêmicos entre 65 e 110 mg/dL; 
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• Reavaliar glicemia capilar a cada 30 minutos, até sua estabilização, ou antes, 

se houver presença de sintomas. 

6. Entrar em contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

 

APed26 – Anafilaxia 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Anafilaxia é altamente provável quando preencher qualquer um dos três 

critérios a seguir. 

 

• 1º critério 

Doença de início agudo (minutos a horas), com envolvimento de pele e/ou 

mucosas (urticária, prurido ou rubor, inchaço de lábios, língua ou úvula) e pelo menos 

mais uma das condições a seguir: 

• Acometimento respiratório (dispneia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia); ou 

• Redução da pressão arterial (PA) ou sintomas relacionados à disfunção de 

órgãos-alvo (síncope, hipotonia, incontinência). 

• O primeiro critério está presente em 80% dos casos. 
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• 2º critério 

Dois ou mais dos seguintes fatores, que ocorrem agudamente (minutos a 

horas) após exposição a um provável alérgeno: 

• Envolvimento de pele e/ou mucosas; 

• Comprometimento respiratório; 

• Redução da PA ou sintomas associados à disfunção de órgãos-alvo (síncope, 

hipotonia, incontinência); 

• Sintomas gastrointestinais persistentes (dor abdominal, diarreia, vômitos). 

 

• 3º critério 

Redução da PA com início agudo (minutos a horas) após exposição a alérgeno 

conhecido para o paciente: 

• Bebê e criança: pressão sistólica baixa (idade específica – ver Protocolo de 

Parâmetros Pediátricos APed1) ou queda maior que 30% na pressão sistólica basal; 

• Adolescente: pressão sistólica < 90 mmHg ou queda maior que 30% da 

pressão basal do paciente. 

 

Conduta 

1. Observar impressão inicial e realizar avaliação primária (Protocolo APed2), 

com ênfase para: 

• Reconhecer precocemente o quadro, identificando um dos três critérios 

clínicos de inclusão acima descritos; 

• Suspender, se possível, a exposição ao provável agente desencadeante; 
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• Avaliar rapidamente o paciente (vias aéreas, respiração, circulação, estado 

mental, pele/mucosas) e estimar o peso corporal (ver Protocolo de Parâmetros 

Pediátricos APed1). 

 

2. Se anafilaxia for diagnosticada ou fortemente suspeitada, realizar, 

SIMULTÂNEA E IMEDIATAMENTE, os dois passos a seguir: 

• Administrar epinefrina 1:1000 (1 mg/mL), na dose de 0,01 mg/kg (0,01 mL/kg), 

máximo de 0,3 mg (0,3 mL), via intramuscular (na região anterolateral do terço médio 

da coxa); pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos, com base na gravidade e na 

resposta à aplicação anterior; anotar o horário da aplicação; 

• Posicionar o paciente: colocá-lo em decúbito dorsal e elevar os membros 

inferiores; 

• Se o paciente apresentar dispneia ou vômitos, colocar em posição de conforto 

(com leve inclinação da cabeceira), mantendo os membros inferiores elevados; 

• Não permitir que o paciente sente ou se levante bruscamente, nem colocá-lo 

em posição vertical, pelo risco de morte súbita (síndrome da veia cava e do ventrículo 

vazios). 

 

3. Prosseguir na avaliação primária, com ênfase para: 

• Preservar a permeabilidade das vias aéreas; 

• Considerar intubação orotraqueal precoce se ocorrer rouquidão, edema 

lingual, 
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• estridor, edema de orofaringe ou angioedema; pré-oxigenar o paciente por 3 

a 4 minutos antes da intubação; 

• Oferecer oxigênio (O2) suplementar a 100% por máscara não reinalante se 

saturação de oxigênio (SatO2) < 94%; 

• Considerar ventilação assistida, se necessário; 

• Avaliar sinais vitais; 

• Instalar acesso vascular, se necessário intraósseo (IO), e iniciar a 

ressuscitação fluídica se indicado. 

 

4. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: 

• Entrevista SAMPLE, procurando identificar o agente alergênico e história 

pregressa de alergias; 

• Exame físico detalhado assim que a condição clínica do paciente permitir; 

• Monitorizar continuamente ou a intervalos regulares: frequência cardíaca, PA, 

oximetria de pulso, condição respiratória, eletrocardiograma (ECG). 

 

5. Prosseguir na abordagem medicamentosa: 

• Medicamentos de segunda linha: 

• Hidrocortisona, via intravenosa (IV)/IO, na dose de 5 a 10 mg/kg, máximo de 

250 mg; 

• Salbutamol aerossol dosimetrado acoplado a espaçador e máscara: quatro a 

oito jatos (400 a 800 mcg); pode ser repetido a cada 20 minutos, até três vezes, se 

houver broncoespasmo; 
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• Alternativa ao salbutamol: nebulização com fenoterol, na dose de uma gota 

para cada 3 kg de peso, máximo de 10 gotas, diluídas em 3-5 mL de soro fisiológico 

sob inalação por máscara com O2 6 L/min; pode ser repetida a cada 20 minutos, até 

três nebulizações. 

6. Atentar para a ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR); se ocorrer 

PCR, manter compressões torácicas continuamente. 

7. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

8. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed27 – Febre 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Evidência de elevação da temperatura corporal em resposta a uma variedade 

de estímulos. 

• Paciente pediátrico apresentando temperatura axilar > 37,8 °C, temperatura 

retal _ 38,3 °C, ou temperatura oral > 38 °C. 

• Sinais clínicos de febre: extremidades frias, tremores e/ou calafrios, alteração 

do humor e/ou do nível de consciência, ocorrência de desidratação. 

 

Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2), com 

ênfase para: 
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• Avaliar responsividade, respiração, pulso; 

• Assegurar permeabilidade de vias aéreas; 

• Instituir medidas físicas para redução da temperatura corpórea: remover 

excesso de roupas, exposição corpórea; 

• Manter o paciente em posição confortável. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3) com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLE e identificar possíveis causas; 

• Verificar temperatura corpórea (axilar, oral ou retal); 

• Realizar exame físico detalhado; 

• Monitorar pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria de pulso e glicemia 

capilar. 

3. Iniciar abordagem terapêutica medicamentosa: 

• Antitérmicos: geralmente estão indicados quando a temperatura ultrapassa 

38,5 °C, mas esse limite pode não ser considerado quando: 

a. Paciente já apresentou convulsão febril (nesse caso é válido medicar com 

37,5 a 37,8 °C) ou se há risco de ocorrer esse quadro; 

b. Paciente está incomodado por dor ou astenia; 

c. Existe desidratação ou taquipneia (é evidente a importância de corrigir o 

deficit de líquidos e eletrólitos); 

• Paracetamol: dose de 10-15 mg/kg/dose via oral (VO) de 6/6 h ou até de 4/4 

h; administrar uma gota/kg/dose (da apresentação de 200 mg/mL), máximo de 35 

gotas/dose; 
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• Ibuprofeno: dose de 5-10 mg/kg/dose, VO de 6/6 h; usar uma a duas 

gotas/kg/dose (da solução 50 mg/mL; uma gota = 5 mg) ou uma gota/kg/dose (da 

solução 100 mg/mL; uma gota = 10 mg); máximo de 200 mg/dose; 

• Dipirona: dose de 10 – 15 mg/kg/dose, de 6/6 h, por via: 

• Oral: 0,5 gota/kg/dose, máximo de 40 gotas/dose (20 gotas = 500 mg; uma 

gota = 25 mg); 

• Intramuscular (IM) ou intravenosa (IV): 0,02 a 0,03 mL/kg/dose, máximo de 1 

g/dose (2 mL). 

• Não repetir o mesmo antitérmico caso o paciente tenha recebido a última dose 

há menos de 4 a 6 horas (dependendo do intervalo mínimo exigido entre as doses 

para aquele medicamento). 

 

 

4. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

5. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 
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APed28 – Vômitos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Evidência de eliminação de conteúdo digestivo pela boca em decorrência de 

condições patológicas agudas ou crônicas. 

• Evidência de comprometimento de outros sistemas (neurológico, 

gastrointestinal, respiratório, endocrinológico, genitourinário) e/ou outros fatores 

desencadeantes (intoxicações, rádio e quimioterapia). 

 

Procedimentos 

 

1. Realizar a impressão inicial e a avaliação primária (Protocolo APed2) com 

ênfase para: 

• Avaliar responsividade, respiração, pulso; 

• Assegurar permeabilidade de vias aéreas; 

• Instituir medidas posturais para proteção de vias aéreas. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLE e identificar possíveis causas; 

• Monitorar pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria de pulso e glicemia 

capilar; 

• Caracterizar a aparência e odor do vômito (resíduo alimentar, bilioso, borra de 

café, fecaloide, presença de sangue), incidência e duração do quadro; 
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• Avaliar criteriosamente o estado de hidratação do paciente. 

3. Instalar acesso vascular [intravenoso (IV)/intraósseo (IO)] em caso de 

vômitos incoercíveis ou sinais de desidratação ou choque. 

4. Na presença de desidratação: administrar solução cristaloide 50 mL/kg, via 

IV; infundir em 1 hora; pode ser repetido caso persistam sinais de desidratação. 

5. Na presença de choque: administrar solução cristaloide IV/IO, 20 mL/kg; 

infundir em 5 a 20 minutos, 

repetindo enquanto persistirem sinais de choque. 

6. Iniciar abordagem terapêutica medicamentosa, no caso de vômitos 

incoercíveis: 

• Ondansentrona: dose de 0,1 mg/kg (0,05 mL/kg) via IV nas crianças com até 

40 kg de peso; em > 40 Kg = 4 mg, via IV. Infundir lentamente (2 a 5 minutos). 

Apresentação: 2 mg/mL. 

• Dimenidrinato: atenção à medicação disponível, se de uso IV ou intramuscular 

(IM); a dose preconizada para uso IV é de 1,0 mg/kg/dose (0,3 mL/kg/dose), máximo 

de 30 mg = 10 mL = uma ampola, atentando para apresentação para uso IV. Infundir 

lentamente (em 2 a 5 minutos). 

7. Em caso de vômitos sanguinolentos, associação de uma dose de protetores 

gástricos: 

• Omeprazol: uso IV exclusivo; apresentação após diluição: 4 mg/mL; 

• Não utilizar em < 10 kg ou < 1 ano de idade; 

• De 10 a 20 kg de peso = 10 mg = 2,5 mL; 

• > 20 kg = 20 mg = 5 mL; 
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• Infundir lentamente (em 2 a 5 minutos). 

• Ranitidina: 

• > 1 mês a 14 anos = 3 mg/kg/dose, via IV, máximo de 50 mg/dose (2 mL). 

Apresentação: 25 mg/mL (uma ampola = 2 mL); 

• Infundir lentamente (em 2 a 5 minutos). 

8. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

9. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed29 – Epistaxe 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Sangramento nasal ativo, espontâneo ou associado às seguintes situações: 

• História de trauma de face 

• Introdução de corpo estranho em cavidade nasal 

• Uso de medicações anticoagulantes ou história de discrasia sanguínea. 

Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2), com 

ênfase para: 

• Garantir permeabilidade das vias aéreas; 

• Manter cabeceira elevada; 

• Controlar sangramento por meio de compressão digital por 5 a 10 min; 

• Aplicar compressa gelada no dorso nasal, se disponível. 
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2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3) com ênfase para: 

• Sinais vitais, alergias, medicamentos em uso, passado médico, líquidos e 

alimentos, ambiente (SAMPLE): identificar as principais causas. 

3. Considerar a instalação de cesso venoso periférico, em caso de perda 

sanguínea importante. 

4. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

5. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

APed30 – Manejo da dor 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

• Evidência de dor, ou dor referida decorrente de trauma ou agravo clínico. 

• A experiência de dor no paciente pediátrico envolve a interação de fatores 

físicos, psicológicos, 

comportamentais; depende do seu grau de desenvolvimento e do ambiente. 

• Caracterização da intensidade da dor por meio de aplicação das seguintes 

Escalas: 

ESCALA NIPS (Neonatal Infant Pain Scale)/1993: em RN (termo ou prematuro): 

pontuações 

superiores a 3 devem alertar para introdução ou ajuste de doses de 

analgésicos. 
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ESCALA FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability): utilizada na faixa 

etária de 0 a 6 anos 

 

 

ESCALA NUMÉRICA DE DOR: utilizada a partir dos 7 anos de idade. 

• Solicitar ao paciente que caracterize uma nota para qualificar a intensidade 

da dor referida. 

• Escore: dor leve = 1 a 3; moderada = 4 a 6; intensa = 7 a 9; insuportável = 10. 
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Conduta 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2); 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLE e identifi car possíveis causas; 

• Caracterizar a dor; 

• Obter dados sobre fatores associados à dor; 

• Avaliar a intensidade da dor de acordo com escala adequada à faixa etária; 

• Remover o agente causal da dor, se possível. 

3. Instalar acesso vascular. 

4. Realizar abordagem medicamentosa considerando a intensidade da dor: 

5. Controlar vômitos incoercíveis com as opções: 
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• Ondasentrona*: dose de 0,1 mg/kg (0,05 mL/kg), via IV, nos pacientes com 

até 40 kg (se > 40 Kg: 4,0 mg = 2 mL, via IV); infundir em 2 a 5 minutos. 

• Dimenidrinato* para uso IV: dose de 1,0 mg/kg/dose (0,3 mL/kg/dose), via IV; 

dose máxima de 30 mg (10 mL). 

6. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 

7. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

*este medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais RENAME 2013. 

 



 

 

Pá
gi

na
10

52
 

APed31 – Sedação 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

 

• Quadro de agitação e/ou agressividade; 

• Situações de estresse: dor intensa, necessidade de realização de 

procedimentos; 

• Necessidade de acesso à via aérea definitiva e manutenção do suporte 

ventilatório. 

 

 

Conduta 

1. Realizar a impressão inicial e avaliação primária (Protocolo APed2) com 

ênfase para: 

• Manter a permeabilidade da via área, realizando aspiração se necessário; 

• Avaliar oximetria e oferecer oxigênio se saturação de oxigênio (SatO2) < 94%; 

• Instalar acesso vascular intravenoso (IV) ou intraósseo (IO); 

• Avaliar sinais vitais. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo APed3), com ênfase para: 

• Realizar entrevista SAMPLE e identifi car possíveis causas; 

• Monitorizar continuamente: oximetria de pulso, ritmo cardíaco e sinais vitais; 

• Realizar avaliação neurológica antes e após o procedimento de sedação. 

3. Realizar a abordagem medicamentosa: 
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4. Realizar contato com a Regulação Médica para definição de 

encaminhamento e/ou unidade de saúde destino. 

5. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

APed 33 – Avaliação primária do paciente pediátrico com suspeita de 

trauma ou em situação ignorada 

 

Critérios de inclusão 

Na abordagem de pacientes com suspeita de trauma ou em situação ignorada 

(em que não é possível excluir a possibilidade de trauma). 
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Conduta 

1. Garantir a segurança do local (Protocolo PE1). 

2. Impressão inicial: observação rápida (avaliação visual e auditiva do paciente 

nos primeiros segundos de atendimento), considerando: 

• Consciência: alerta, irritável ou não responde; 

• Respiração: esforço respiratório, sons anormais ouvidos sem ausculta 

(estridor, chiado, gemência) ou ausência de movimentos respiratórios; 

• Coloração anormal da pele: palidez, cianose ou moteamento. 

3. Ao avaliar a responsividade, executar simultaneamente a estabilização 

manual da coluna cervical. 

4. Se o paciente não responde e não respira ou apresenta gasping, checar 

pulso simultaneamente e: 

• Se pulso ausente: reportar-se ao Protocolo de PCR (APed 7); 

• Se pulso presente, mas que permanece com frequência _ 60 batimentos por 

minuto (bpm) e com sinais de perfusão insuficiente, apesar da oxigenação e ventilação 

adequadas: reportar-se ao Protocolo de PCR (APed 7); 

• Se pulso presente e > 60 bpm: reportar-se ao Protocolo de Parada 

Respiratória (APed 6). 

5. Se o paciente não responde, mas respira, realizar a avaliação primária. 

6. Se o paciente responde, realizar a avaliação primária.  

 

Avaliação primária (A, B, C, D, E) 

1. Avaliar via aérea: 
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• Manter a permeabilidade das vias aéreas; 

• Inspecionar a cavidade oral e, se necessário, aspirar secreções e retirar 

corpos estranhos (Protocolo APed 40); 

• Considerar as manobras manuais de abertura de vias aéreas para o trauma 

(Protocolo APed 38); 

• Considerar a utilização de cânula orofaríngea nos pacientes inconscientes, 

conforme Protocolo APed 41; 

• Considerar as indicações de via aérea avançada, preferencialmente a 

intubação orotraqueal (Protocolo APed 43); 

• Na impossibilidade da intubação orotraqueal, podem ser utilizadas as 

seguintes alternativas: 

• Máscara laríngea (Protocolo APed 42) ou outro dispositivo supraglótico; 

• Cricotireoidostomia por punção (Protocolo APed 44). 

 

ATENÇÃO: NÃO SE DEVE REALIZAR CRICOTIREOIDOSTOMIA 

CIRÚRGICA EM BEBÊS E CRIANÇAS; 

 

• Assim que possível, colocar o colar cervical e um coxim (2 a 3 cm de 

espessura) na região dorsal, das escápulas até o quadril, para manter a posição 

neutra da cabeça (Protocolo APed 50). 

2. Ventilação: avaliar a presença de boa respiração e oxigenação: 

• Ofertar oxigênio (O2) suplementar por máscara, independentemente da 

oximetria de pulso; 
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• Avaliar o posicionamento da traqueia e presença ou não de turgência jugular; 

• Frequência respiratória (taquipneia, bradipneia ou apneia): frequência < 10 ou 

> 60 ipm, em qualquer idade pediátrica, sugere problema potencialmente grave; 

• Expor o tórax e avaliar a ventilação; 

• Avaliar a simetria na expansão torácica; 

• Observar presença de sinais de esforço respiratório ou uso de musculatura 

acessória; 

• No paciente com ventilação anormal, realizar a palpação cuidadosa de todo o 

tórax; 

• Avaliar a presença de lesões abertas e/ou fechadas no tórax; 

• Realizar ausculta de todo o tórax; 

• Avaliar constantemente a oximetria de pulso; 

• Considerar a necessidade de ventilação assistida por meio de dispositivo 

bolsa-valva-máscara (BVM) com reservatório ou através de dispositivos de via aérea 

avançada; 

• Se for necessária ventilação assistida, ventilar com volume sufi ciente apenas 

para garantir a elevação visível do tórax, monitorizando oximetria de pulso (no trauma, 

manter saturação de O2 entre 95 e 99%); cuidado para não hiperventilar; 

• Avaliar as indicações de curativo de três pontas e toracocentese (punção com 

agulha). 

3. Circulação: 

• Controlar sangramentos externos com compressão direta da lesão e/ou 

torniquete (conforme indicado –Protocolo AP19); 
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• Avaliar frequência e ritmo cardíaco; 

• Avaliar o reenchimento capilar (normal até 2 segundos); 

• Avaliar características da pele (temperatura, umidade e coloração); 

• Avaliar pulsos periféricos: amplitude e simetria; 

• Observar distensão abdominal, que pode indicar a presença de sangramento 

intra-abdominal importante, além de poder ser causada por distensão gástrica (por 

deglutição de ar, choro ou ventilação com dispositivo BVM); 

• Aferir pressão arterial (Protocolo AP23); 

• Considerar a necessidade de acesso vascular, dependendo da distância e 

tempo de transporte: 

• No paciente instável, a obtenção de acesso venoso periférico deve ser 

limitada a duas tentativas em 90 segundos e, se não obtido, realizar punção intraóssea 

(protocolo APed 46); 

• Considerar reposição volêmica, idealmente com solução cristaloide aquecida; 

na suspeita de choque, ver Protocolo APed 17; 

• Realizar avaliações seriadas dos sinais vitais; 

• Se houver suspeita de hemorragia interna e/ou choque hemorrágico ou 

hipovolemia, NÃO PERDER 

TEMPO NA CENA e remover rapidamente o paciente para hospital adequado. 

4. Avaliar o estado neurológico: 

• AVDI (alerta, verbal, dor e irresponsivo); 

• Escala de Coma de Glasgow (APed 1); 

• Avaliação pupilar: tamanho, fotorreatividade e simetria. 
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5. Expor com prevenção da hipotermia: 

• Cortar as vestes do paciente sem movimentação excessiva; 

• Proteger o paciente da hipotermia com auxílio de cobertor ou manta 

aluminizada; 

• Utilizar outras medidas para prevenir a hipotermia (p. ex.: desligar o ar 

condicionado da ambulância); 

• Procurar por manchas e lesões em pele, deformidades, etc.; 

• Buscar evidências de sinais de maus tratos. 

6. Utilizar de forma contínua (após cada intervenção ou sempre que o quadro 

se alterar) a sequência avaliar/identificar/intervir e iniciar as intervenções apropriadas 

imediatamente. 

APed 34 – Avaliação secundária do paciente pediátrico com suspeita de 

trauma ou em situação ignorada 

 

Critérios de inclusão 

Na abordagem de pacientes com suspeita de trauma ou em situação ignorada 

após a realização da avaliação primária e estabilização do paciente (Protocolo APed 

33 – Avaliação Primária no Trauma). 

 

Conduta 

1. Realizar entrevista SAMPLE (com o paciente, familiares ou terceiros): 

• Nome e idade; 

• Queixa principal; 
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• Entrevista SAMPLE: 

S: sinais e sintomas; 

A: história de alergias; 

M: medicamentos em uso e/ou tratamentos em curso; horário da última dose; 

P: passado médico – problemas de saúde ou doença prévia; 

L: horário da última ingestão de líquidos ou alimentos; 

E: eventos que levem à lesão atual; riscos no local. 

Obs.: Em pacientes inconscientes ou impossibilitados de responder, buscar 

informações com circundantes ou familiares. 

2. Realizar a avaliação complementar: 

• Glicemia capilar: tratar hipoglicemia se < 60 mg/dL (ou < 50 mg/dL no 

neonato). 

3. Realizar o exame físico detalhado, da cabeça aos pés, frente e dorso: 

• Objetivo específico: localizar ferimentos, sangramentos, afundamentos, 

desvios, hematomas, alterações na cor da pele ou mucosas, assimetrias, 

instabilidades, alterações de motricidade e sensibilidade. 

• Propedêuticas a serem utilizadas: inspeção seguida de palpação, ausculta e 

percussão. Cabeça (crânio e face) 

• Inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, olhos, pupilas 

(verificar diâmetro, reação à luz e simetria pupilar), nariz, boca; 

• Identificar a presença de secreções, sangue e/ou líquidos em cavidades 

naturais; 

• Identificar a presença de corpos estranhos; 
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• Identificar contusões, ferimentos abertos, deformidades ósseas, crepitações; 

• Observar alterações na coloração e temperatura da pele. 

 

Pescoço 

• Avaliar região anterior e posterior: procurar por contusões, ferimentos, 

enfisema subcutâneo, deformidades; 

• Avaliar em especial se há distensão das veias e/ou desvio de traqueia; 

• Palpar com muito cuidado a coluna cervical. 

 

Tórax 

• Inspeção: identificar esforço respiratório (batimento de asa de nariz; retração 

subcostal, intercostal, supraclavicular, subesternal e supraesternal; balancim 

toracoabdominal e gemência), movimentos assimétricos, contusões, abrasões, 

ferimentos abertos e fechados; afundamentos, “sinal do cinto de segurança”, 

cicatrizes; 

• Ausculta: presença de ruídos adventícios e alteração de murmúrio vesicular, 

ausculta cardíaca (abafamento de bulhas, arritmias); 

• Realizar a palpação na busca de enfisema subcutâneo e crepitações ósseas; 

• Realizar, se possível, a percussão. 

 

Abdome 

• Inspeção: observar contusões, lesões abertas e evisceração, abrasões, 

equimoses, “sinal do cinto de segurança”, distensão abdominal; 
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• Palpação: pesquisar dor à palpação e sinais de irritação peritoneal, rigidez, 

abdome em tábua e posição de defesa, massas, presença de visceromegalias; 

• Pesquisar ruídos hidroaéreos. 

 

Pelve 

• Inspeção: observar formato da região, sangramentos, contusões, abrasões, 

equimoses, lacerações, fraturas expostas; 

• Realizar palpação das cristas ilíacas na busca de dor e/ou instabilidade, 

realizando compressão laterolateral e anteroposterior – palpar uma única vez; 

• Inspecionar a região genital na presença de história de trauma local e/ou de 

sangramentos evidentes na região; 

• Inspecionar, nos bebês e crianças, a região sob as fraldas/roupas, incluindo 

a região glútea, em busca de lesões sugestivas de maus tratos. 

 

Membros 

• Inspeção: observar deformidades, desvios, ferimentos, equimoses, 

hematomas, hemorragias, lesões cicatriciais, coloração, fraturas expostas; 

• Palpar pulsos distais, avaliando simetria e amplitude; 

• Perfusão dos membros (reenchimento capilar); 

• Avaliar a força motora (exceto no membro com suspeita de fratura), solicitando 

que o paciente (se possível para a idade): 

• Movimente os pés e/ou eleve uma perna de cada vez; 

• Aperte a mão do profissional e/ou eleve um braço de cada vez; 
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• Avaliar a sensibilidade; 

• Sempre realizar a avaliação comparando um membro com o outro. 

 

Dorso 

• Inspecionar a presença de deformidades, contusões, hematomas, ferimentos; 

• Palpar caixa torácica posterior e processos espinhosos, durante o 

posicionamento na prancha longa, 

em busca de dor. 

 

4. Monitorizar: oximetria de pulso, frequência e ritmo cardíaco, glicemia capilar 

(se indicado); realizar avaliações seriadas dos sinais vitais, reenchimento capilar e 

nível de consciência. 

 

APed 35 - Considerações especiais em relação à criança traumatizada 

 

Caracteristicas anatômicas e fisiológicas da criança a serem consideradas no 

atendimento inicial do paciente pediátrico: 

 

Via aérea 

• Cavidade oral pequena e língua e amigdalas relativamente grandes em 

relação a orofaringe predispõem a obstrução de vias aéreas, especialmente nos 

pacientes com rebaixamento do nível de consciência. 
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Na intubação traqueal, há menos espaço para comprimir a língua 

anteriormente, o que dificulta o posicionamento com a lamina do laringoscópio. 

• A laringe em bebes e crianças tem posição mais cefálica e interiorizada, o que 

dificulta a visualização durante a intubação, além de a epiglote ser longa e flexível. O 

uso de laminas retas no laringoscópio pode criar um plano visual direto da boca até a 

glote, especialmente nos bebes, auxiliando a intubação. 

• Nas crianças menores de 10 anos, a parte mais estreita das vias aéreas 

encontra-se abaixo das cordas vocais, na altura da cartilagem cricoide, e a laringe tem 

forma de funil. 

• No bebe e na criança pequena, as vias aéreas subgloticas são menores e 

mais complacentes, e a cartilagem de suporte e pouco desenvolvida, tendendo a 

colapsar ou estreitar se ocorrer obstrução das vias aéreas superiores (por crupe, 

presença de corpo estranho ou epiglotite). 

• Como a traqueia e curta (5 cm no bebe e 7 cm em criança de 18 meses), há 

maior risco de intubação seletiva ou de deslocamento acidental do tubo traqueal com 

qualquer movimentação da cabeça; por esse motivo, e importante a fixação adequada 

do tubo e a vigilância constante durante o transporte. 

• Pequenas obstruções ou edemas das vias aéreas causam reduções 

relativamente grandes do seu diâmetro, levando a uma acentuada resistência ao fluxo 

de ar e, consequentemente, ao aumento do trabalho respiratório. Quando o fluxo 

aéreo e turbulento (por exemplo, durante o choro), a resistência a ele e ainda maior; 

por isso, deve-se tentar manter a criança o mais calma possível. 



 

 

Pá
gi

na
10

64
 

• O bebe e a criança necessitam de alta demanda de oxigênio por quilo de peso, 

pois sua taxa metabólica e elevada. Quando ocorre ventilação inadequada, a hipóxia 

se desenvolve muito rapidamente. 

• O melhor posicionamento da cabeça para obtenção da permeabilidade da via 

aérea para ventilação com bolsa-valva-mascara ou para intubação traqueal e a 

chamada “posição de cheirar”, obtida pela flexão do pescoço para frente e pela 

extensão da cabeça sobre o pescoço, mas evitando a hiperextensão, que pode levar 

a obstrução das vias aéreas, especialmente em bebes. No bebe, essa posição pode 

ser obtida com a colocação de um coxim sob o tronco e, na criança maior de 2 anos, 

um coxim sob o occipício. Em ambas as situações, o orifício do conduto auditivo 

externo deve estar posicionado anteriormente ao ombro do paciente. Com isso, 

consegue-se o alinhamento dos eixos oral, faríngeo e traqueal, e, consequentemente, 

a permeabilidade das vias aéreas. 

• Na “posição de cheirar” (extensão da articulação atlantoccipital), a coluna 

cervical fica em hiperextensão ao nível de C1-C2 e em hiperflexao ao nivel de C5-C6. 

Por isso, ela não deve ser usada nos pacientes com possível trauma na coluna; 

nesses, a colocação do coxim deve manter a cabeça e o pescoço em 

posição neutra. 

• No diafragma da criança, há predomínio de fibras musculares do tipo II, que 

são fibras de contração rápida, porém menos resistentes a fadiga. Assim, o aumento 

do trabalho respiratório provoca mais precocemente a fadiga da musculatura 

respiratória. 
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• O occipício relativamente grande no bebe e na criança < 8 anos naturalmente 

flete o pescoço quando em posição supina e superfície plana, causando obstrução da 

via aérea.  

• Todos esses fatores somados tornam o paciente pediátrico mais predisposto 

ao desenvolvimento de insuficiência respiratória aguda do que o adulto. 

 

Cabeça e pescoço 

• Na criança < 8 anos, a cabeça e proporcionalmente maior em relação ao 

corpo; como resultado, o trauma de crânio está frequentemente associado a outros 

traumas e e importante causa de mortalidade. 

• A cabeça proporcionalmente grande e mais pesada torna o impacto do 

movimento da cabeça sobre o pescoço maior na criança; assim, as lesões na altura 

de C1 e C2 (até C4) são mais comuns em crianças menores de 8 anos do que as 

lesões de cervical inferior. 

• A vertebra da criança e menos rígida, mais cartilaginosa do que óssea e, 

portanto, menos sujeita a fraturas. Os músculos para vertebrais, ligamentos e tecidos 

moles circundantes são elásticos e menos resistentes. 

• Como os ligamentos não são fortes e as vertebras são menos rígidas, podem 

ocorrer lesões ligamentares e na medula nervosa, sem que haja lesões ósseas das 

vertebras visíveis radiograficamente – sinal cord injury citou radiographic 

abnormalities (SCIWORA) –, especialmente nos traumas com mecanismo de 

aceleracao-desaceleracao e nas quedas. 
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• A proeminência da região occipital na criança menor de 8 anos pode 

exacerbar uma instabilidade de lesão na coluna cervical, daí a importância da 

colocação de um coxim sob o tronco durante a imobilização em prancha longa. 

 

Tórax 

• Crianças tem parede torácica mais complacente, de forma que as fraturas de 

costela são menos comuns e a lesão do parênquima pulmonar (contusão) está 

frequentemente presente sem lesões ósseas; além disso, devido a mobilidade das 

estruturas mediastinos, a criança tem maior probabilidade de desenvolver 

pneumotórax hipertensivo do que o adulto. 

• A presença de fratura de uma única costela deve ser entendida como trauma 

grave, com risco de morte; se houver duas ou mais costelas fraturadas, especialmente 

as posteriores, deve-se considerar como situação altamente sugestiva de maus-

tratos. 

 

Abdome: 

• Nos bebes e nas crianças pequenas, o fígado e baco estão menos protegidos 

pelas costelas, estando mais suscetíveis a lesão direta. 

Sistema musculoesquelético: 

• O esqueleto da criança não e completamente calcificado e contém vários 

centros cartilaginosos de crescimento, sendo mais elástico e menos capaz de 

absorver as forças cinéticas aplicadas sobre ele do que o esqueleto do adulto, o que 
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leva a ocorrência de lesões internas significativas, com presença de lesões externas 

mínimas. 

• As crianças são mais suscetíveis as fraturas das fixes (placas de crescimento) 

do que das diáfises. 

• As perdas sanguíneas associadas a fratura isolada (mesmo de fêmur) são 

menores do que no adulto e, em geral, não causam, por si só, instabilidade 

hemodinâmica. 

 

Constituição corporal 

• A criança apresenta menor quantidade de gordura corporal, maior elasticidade 

do tecido conjuntivo e maior proximidade dos órgãos internos, o que faz com que as 

forças exercidas sobre o corpo infantil não se dissipem tão bem quanto no adulto e 

espalhem energia para vários órgãos, causando lesões múltiplas 

em diferentes órgãos e tecidos. O padrão do trauma infantil e o traumatismo 

multissistemico. 

• A criança apresenta, proporcionalmente, maior superfície corporal do que o 

adulto, além de ter menor quantidade de tecido adiposo, sendo, portanto, mais 

suscetível a hipotermia. 

 

Equipamentos 

• O atendimento pediátrico exige equipamentos e insumos adequados para os 

diferentes tamanhos de criança, e esse material deve estar sempre disponível. 
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Ambiência 

• A equipe do atendimento pré-hospitalar (APH) deve dedicar atenção especial 

aos responsáveis pelo paciente pediátrico, que poderão estar aflitos e ansiosos. Isso 

exige paciência, compreensão e boa comunicação por parte dos profissionais. A 

presença de membros da família durante o atendimento da criança, com o devido 

esclarecimento dos mesmos quanto a avaliação e aos procedimentos realizados, 

reduz tanto a ansiedade do paciente quanto dos familiares. 

• No caso de paciente pediátrico desacompanhado, e importante seguir as 

orientações do Protocolo PE 11. 

• E importante que os profissionais do APH redobrem sua atenção e seu grau 

de suspeição quando tratar-se de vítima pediátrica de trauma. Estar sempre atento a 

presença de lesões e sinais sugestivos de maus-tratos, mesmo quando a história não 

sugerir essa hipótese. Procurar por lesões em áreas não expostas. 

 

APed 36 – Afogamento 

 

Quando suspeitar ou criterios de inclusão: 

Quando houver tosse, dificuldade respiratória ou parada cardiorrespiratória 

(PCR) decorrente de imersão/submersão em liquido. 

 

Conduta: 

1. Realizar impressão inicial e avaliação primaria (APed 33) com ênfase no 

estabelecimento do grau de afogamento, conforme o quadro abaixo: 
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2. Estabelecer a conduta para o grau encontrado, conforme indicado abaixo: 

• Grau 1: transportar para hospital, mesmo que totalmente assintomático, para 

que permaneça em observação nas primeiras horas; 

• Grau 2: oxigenioterapia em baixo fluxo e transportar ao hospital para 

internação; 

• Grau 3: oxigenioterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea 

avançada) e transportar ao hospital para internação; 
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• Grau 4: oxigenioterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea 

avançada), reposição volêmica com cristaloide, considerar infusão de diurético e 

droga vasoativa (se disponível) e, se possível, transportar a um hospital com UTI; 

• Grau 5: atender conforme protocolo de parada respiratória em suporte 

avançado de vida (SAV); em caso de respiração espontânea, seguir conforme 

orientações do grau 4; 

• Grau 6: atender conforme protocolo de PCR em SAV, lembrando que, na 

vítima de submersão, as manobras devem seguir o padrão A-B-C, sendo priorizada a 

abordagem da via aérea (permeabilidade e ventilação). 

3. Realizar a mobilização cuidadosa e considerar necessidade de imobilização 

adequada da coluna cervical, do tronco e dos membros, em prancha longa com 

alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

4. Na ausência de trauma associado ou diante de demora para o transporte, 

providenciar repouso em posição de recuperação, pelo risco de vômitos, se indicado. 

5. Controlar hipotermia: retirada das roupas molhadas, uso de mantas térmicas 

e/ou outros dispositivos para aquecimento passivo. 

6. Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino. 
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APed 37 – Queimaduras térmicas (calor) 

 

Quando suspeitar ou criterios de inclusão: 

Na presença de lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma de 

origem térmica resultante da exposição ou do contato com chamas, líquidos ou 

superfícies quentes. 

 

Conduta: 

1. Afastar o paciente do agente causador ou o agente do paciente. 

2. Realizar impressão inicial e avaliação primaria (APed 33), tratando as 

condições que ameacem a vida. 

3. No politraumatizado grave, tratar primeiro o trauma e os efeitos sistêmicos 

da queimadura, e depois a queimadura. 

4. Manter a permeabilidade da via aérea (intubação traqueal, se necessário). 

Dar especial atenção ao aspecto geral da face do paciente: observar presença de 

sinais que sugiram possível queimadura de vias aéreas (queimaduras em cílios, 

sobrancelhas, pelos do nariz) e condições respiratórias. Nesses casos, considerar a 

intubação traqueal precoce. 

5. Monitorizar a oximetria de pulso. 

6. Administrar oxigênio em alto fluxo. 

7. Estimar a porcentagem de superfície corpórea queimada (SCQ) utilizando a 

regra dos nove: 

Regra dos nove para estimativa da SCQ 
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8. Nas queimaduras em mais de 20% da superfície corpórea: 

• instalar acesso venoso periférico em área não queimada; se não for possível, 

puncionar em área queimada e considerar punção intraóssea (IO); 

• repor volemia com Ringer lactato (RL) e informar o volume infundido ao 

médico do hospital de destino; 

• há diversas formulas para o cálculo do volume a ser administrado em 24h que 

levam em consideração a % de SCQ de segundo e terceiro graus e o peso do 

paciente. Sugere-se a formula de Parkland para esse cálculo para as primeiras 24h e 

o início da reposição na fase pré-hospitalar: 4 mL de RL x peso em kg x % SCQ de 

segundo e terceiro graus, a ser infundido nas primeiras 8 horas. 

9. Realizar analgesia sempre (morfina) e sedação se necessário (APed 31), via 

intravenosa (IV) ou IO. 

10. Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas. 
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11. Realizar avaliação secundaria (Protocolo APed 34), procurando identificar 

outras lesões ou condições clinicas que não coloquem em risco imediato a vida do 

paciente. 

12. Avaliar glicemia capilar e tratar hipoglicemia, se indicado (Protocolo APed 

25). 

13. Retirar objetos como anéis, brincos, pulseiras, desde que não estejam 

aderidos a pele. 

14. Irrigar com soro fisiológico (SF) em abundancia (em temperatura ambiente), 

objetivando o resfriamento da área queimada; em seguida, cobrir com compressas 

secas, estéreis e não aderentes. 

15. Prevenir a hipotermia, preferencialmente com manta metálica. 

16. Realizar a mobilização cuidadosa e considerar a necessidade de 

imobilização adequada da coluna cervical, do tronco e dos membros, em prancha 

longa com alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte. 

17. Realizar contato com a Regulação Medica para definição do 

encaminhamento e/ou da unidade de saúde de destino, sempre informando a SCQ 

estimada. 

 

 

APed 38 - Técnicas básicas de manejo das vias aéreas – Manobras 

manuais de abertura 

 

Indicação 
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Paciente inconsciente em decorrência de agravo clinico ou traumático, com 

possível obstrução da via aérea pela flacidez da língua. 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório. 

 

Procedimentos 

1. Utilizar EPI. 

2. Realizar a manobra conforme indicado: 

• Agravos clínicos: manobra de inclinação da cabeça com elevação do mento; 

• Agravos traumáticos: manobra de tração da mandíbula no trauma e suas 

variações. 

 

MANOBRA DE INCLINACAO DA CABECA COM ELEVACAO DO MENTO 

Indicada para pacientes com agravos clínicos em que não há suspeita de lesão 

raquimedular ou história de trauma. 

 

Técnica: 

• Posicionar uma das mãos sobre a testa e os dedos indicador e médio da outra 

moa na regia o submentoniana do paciente. 

• Realizar movimento de elevacao do mento do paciente. 

• Simultaneamente, efetuar uma leve extensão do pescoço. 

MANOBRA DE TRACAO DA MANDIBULA NO TRAUMA (JAW THRUST) 
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Indicada para pacientes com agravos traumáticos em que há suspeita de lesão 

raquimedular. 

 

Técnica: 

• Manter a boca do paciente aberta. 

• Posicionar-se a cabeceira do paciente. 

• Realizar o controle manual da coluna cervical para alinhamento e 

estabilização em posição neutra, colocando as mãos espalmadas uma de cada lado 

da face do paciente. Os dedos indicadores do profissional devem inicialmente apontar 

em direção aos pês. 

• Posicionar os dedos polegares próximos ao mento e os demais ao redor do 

angulo da mandíbula do paciente. 

• Simultaneamente, enquanto mantem o alinhamento com as mãos, aplicar 

forca simétrica para elevar a mandíbula anteriormente (para frente), enquanto 

promove a abertura da boca. 

 

MANOBRA DE TRACAO DA MANDIBULA NO TRAUMA (JAW 

THRUST) – ALTERNATIVA 

Indicada para pacientes com agravos traumáticos em que há suspeita 

de lesão raquimedular.  

 

Técnica: 
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• Posicionar-se ao lado do paciente, olhando de frente na direção da sua 

cabeça. 

• Manter a imobilização da cabeça e do pescoço em posição neutra a partir da 

colocação das mãos uma de cada lado da face do paciente. 

• Os dedos devem inicialmente apontar para a parte de cima da cabeça. 

• Posicionar os dedos polegares na face e os demais ao redor do angulo da 

mandíbula do paciente. 

• Com os dedos posicionados, aplicar pressão simétrica na mandíbula para 

move-la anteriormente (para frente) e levemente para baixo (em direção aos pés do 

paciente). 

 

MANOBRA DE ELEVACAO DO MENTO NO TRAUMA (CHIN LIFT) 

Indicada para pacientes com agravos traumáticos em que há suspeita 

de lesão raquimedular. 

 

Técnica: 

• São necessários dois profissionais (ideal). 

• O primeiro profissional se posiciona a cabeceira do paciente e executa o 

alinhamento manual da cabeça em posição neutra, estabilizando a coluna. 

• O segundo profissional se posiciona ao lado do paciente, olhando para sua 

cabeça e, com a mão mais próxima dos pés do paciente, pinça a arcada dentaria 

inferior entre o polegar e os dois primeiros dedos, colocados abaixo do queixo do 

paciente. 
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• Com os dedos posicionados, o profissional traciona o queixo anteriormente e 

levemente para baixo, elevando a mandíbula enquanto abre a boca do paciente. 

 

APed 39 – Técnica de ventilação com dispositivo bolsa-valva-máscara 

(BVM) 

 

Indicação 

Paciente pediátrico que não respira ou que respira de forma inadequada apesar 

de ter via aérea patente –apresenta frequência respiratória anormal, sons respiratórios 

inadequados e/ou hipoxemia apesar de receber oxigênio (O2) suplementar – e que, 

portanto, tem indicação de ventilação assistida. 

 

Material e equipamentos  

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Fonte de oxigênio 

• Fonte de vácuo ou aspirador portátil 

• Monitor cardíaco e oxímetro de pulso 

• Os seguintes equipamentos em diferentes tamanhos, adequados para a idade 

e peso do paciente pediátrico (ver Protocolo APed 1 – Parâmetros Pediátricos); 

• Dispositivo bolsa-valva-máscara (BVM) com reservatório: máscara adequada 

acoplada à bolsa autoinsuflável; 

• Cateter de aspiração; 

• Coxim para alinhar a via aérea. 
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Procedimento 

1. Usar EPI: luvas, máscara, óculos de proteção. 

2. Escolher a máscara facial adequada e acoplá-la à bolsa autoinsufl ável. A 

máscara facial deve: 

• Cobrir da ponte nasal até a fenda do queixo, recobrindo o nariz e a boca, sem 

comprimir os olhos. 

• Ter a borda macia, que se molde facilmente e crie uma vedação firme contra 

a face, para impedir o escape de ar; 

• Idealmente ser transparente, para permitir a visualização 

da coloração dos lábios do paciente, da condensação da máscara (que indica 

exalação do ar) e de eventual regurgitação. 

3. Escolher a bolsa autoinsufl ável (que apresenta uma válvula de entrada e 

uma válvula de saída sem reinalação): 

• Para neonatos, bebês e crianças pequenas: bolsa com volume de pelo menos 

450 a 500 mL, máximo de 750 mL; 

• Crianças maiores e adolescentes: talvez seja necessário usar bolsa de adulto 

(1.000 mL) para obter a elevação do tórax. 

4. Testar o dispositivo antes do uso: 

• Verificar a presença de vazamentos: ocluir a válvula de saída do paciente com 

a mão e comprimir a bolsa; 

• Verificar se as válvulas de controle do fluxo de gás estão funcionando 

adequadamente; 
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• Verificar se a tubulação de O2 está firmemente conectada ao dispositivo e à 

fonte de O2; 

• Escutar se há som do O2 fluindo para a bolsa. 

5. Conectar um reservatório de oxigênio à válvula de entrada para poder 

transferir alta concentração de O2 (60 a 95%). Manter fluxo de O2 de 10 a 15 L/min 

para o reservatório conectado à bolsa pediátrica e de pelo menos 15 L/min para 

reservatório conectado à bolsa de adulto. 

 

6. Certificar-se de que o aspirador está funcionante, caso seja necessário 

utilizá-lo. 

7. Posicionar o paciente, para manter a via aérea aberta e otimizar a ventilação: 

• Colocar na posição “olfativa”, sem hiperextensão do pescoço, que é a melhor 

para bebês e crianças de 1 a 3 anos. Para obter essa posição, pode ser necessário: 

• Colocar coxim (de 2 a 3 cm de espessura) sob os ombros nos bebês e 

crianças até 2 anos • Colocar coxim (de 2 a 3 cm de espessura) sob a cabeça/occipício 

da criança > 2 anos • Observar que o posicionamento correto coloca a abertura do 

canal auditivo externo em posição anterior ao ombro; 

• Ter cuidado ao manipular se houver suspeita de trauma na coluna cervical; 

nesse caso, manter posição neutra, sem extensão do pescoço. 

8. Executar a ventilação: 

• Adaptar a máscara à face do paciente, utilizando a técnica do “E-C”: 

• O polegar e o dedo indicador formam um “C” sobre a máscara, para vedá-la 

firmemente sobre a face; 
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• Enquanto isso, os outros dedos da mesma mão formam um “E” e são 

posicionados ao longo da mandíbula, para elevá-la para frente, puxando 

a face em direção à máscara, tendo o cuidado de não pressionar tecidos moles 

do pescoço. 

 

Posicionamento da criança > 2 anos: 

A: em superfície plana, os eixos oral (O), faríngeo (P) e traqueal (T) passam 

por 3 planos divergentes; 

B: o coxim sob o occipício alinha os eixos faríngeo e traqueal; 

C: a extensão da articulação atlanto-occipital (posição olfativa) alinha os 3 

eixos. Essa posição não deve ser realizada na suspeita de trauma de coluna cervical. 

No bebê: 

D: posição incorreta, com flexão do pescoço; 

E: posição correta, com coxim sob os ombros. 

Observação: o posicionamento correto coloca o canal auditivo externo em 

posição anterior ao ombro. 

• Técnica de ventilação realizada por um profissional 

• Abrir a via aérea; 

• Manter a máscara vedada contra a face do paciente com uma das mãos, 

utilizando a técnica do “E-C”; 

• Se possível, manter a boca aberta sob a máscara; 

• Comprimir a bolsa/insuflador com a outra mão. 

• Técnica de ventilação realizada por dois profissionais 
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• Um dos profissionais deve utilizar as duas mãos para abrir a via aérea e vedar 

a máscara contra a face do paciente; 

• O outro profissional deve comprimir a bolsa/insuflador; 

• Ambos devem observar a elevação do tórax. 

9. Atentar para o fornecimento de ventilação eficaz: 

• Evitar ventilação excessiva: usar apenas a força e o volume corrente 

necessários para simplesmente promover a elevação do tórax; 

• Administrar cada ventilação por cerca de 1 segundo; 

• Avaliar a eficácia da oxigenação e ventilação monitorando frequentemente os 

seguintes parâmetros: 

• Elevação visível do tórax a cada ventilação; 

• Saturação de O2; 

• Frequência cardíaca; 

• Pressão arterial; 

• Sinais de melhora ou deterioração (aparência, cor, agitação); 

• Titular a administração de O2 para manter saturação de O2 entre 94 e 99%. 

 

APed 40 – Técnicas básicas de manejo das vias aéreas – aspiração 

 

Indicação 

Paciente incapaz de eliminar de maneira efi ciente o acúmulo de secreções em 

vias aéreas superiores. 
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Material e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Dois pacotes de gazes estéreis 

• Luvas de procedimentos ou estéreis 

• Solução salina 0,9% – ampola de 10 mL 

• Fonte de vácuo ou aspirador portátil 

• Sonda de aspiração de tamanho apropriado à idade/peso do paciente (APed 

1) ou cânula de ponta rígida para uso no caso de suspeita de trauma, se disponível 

• Mangueira intermediária do aspirador, para conectar a sonda ao aspirador 

• Oxímetro de pulso 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Comunicar o paciente e/ou responsável sobre o procedimento necessário. 

3. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao intermediário do 

aspirador (látex), mantendo-a dentro do invólucro. 

4. Calçar as luvas de procedimentos ou estéreis, de acordo com o tipo de 

procedimento. 

5. Retirar a sonda do pacote. 

6. Segurar a extremidade da sonda com uma gaze. 

7. Ligar o aspirador. 

8. Pinçar manualmente a mangueira que conecta a sonda ao aspirador (látex), 

se for usada sonda sem válvula de sucção, ou acionar a válvula de sucção. 
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9. Considerar a técnica de introdução da sonda de acordo com o tipo de agravo 

do paciente (ver abaixo). 

 

Aspiração oral e nasotraqueal 

Agravos clínicos: 

• Introduzir a sonda flexível na cavidade nasotraqueal com o látex pinçado 

manualmente e, quando posicionada, liberar o fluxo para aspiração, retirando 

lentamente em movimentos circulares; 

• Introduzir a sonda flexível na cavidade oral com o látex pinçado manualmente 

e, quando posicionada, liberar o fluxo para aspiração, retirando-a lentamente em 

movimentos circulares. 

 

Agravos traumáticos: 

• Introduzir a sonda de ponta rígida (se disponível), posicionando-a lateralmente 

na cavidade oral e, com o látex pinçado manualmente, liberar o fluxo para aspiração, 

retirando-a lentamente em movimento único; 

• Não realizar movimentos circulares na retirada. 

ATENÇÃO: quando indicado, aspirar primeiro a cavidade oral e depois a 

nasofaringe, com o objetivo de diminuir contaminações. 

 

Aspiração do tubo traqueal 

• Pré-oxigenar o paciente com oxigênio (O2) a 100%; 

• Calçar luva estéril; 
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• Desacoplar o ventilador mecânico ou bolsa-valva-máscara (BVM) com 

reservatório do tubo traqueal; 

• Inserir gentilmente a sonda flexível estéril no tubo traqueal (até o final ou 1 cm 

além do final do tubo) com o látex pinçado e, quando posicionada, liberar o fluxo para 

aspiração, retirando-a lentamente em movimentos circulares; 

• Cada tentativa de sucção não deve exceder 10 segundos e deve ser 

precedida e sucedida de ventilação com O2 a 100%, para evitar hipoxemia; 

• Ventilar o paciente com BVM, com reservatório acoplado à fonte de oxigênio. 

10. Monitorizar frequência cardíaca, oximetria de pulso e aparência clínica do 

paciente durante o procedimento de aspiração. 

11. Interromper a aspiração e oxigenar imediatamente caso ocorra bradicardia, 

deterioração da aparência clínica ou queda brusca da saturação de O2. 

12. Desprezar a sonda de aspiração descartável (ou encaminhar para o 

reprocessamento, se tiver ponta rígida metálica). 

13. Retirar as luvas. 

14. Registrar o procedimento na ficha de atendimento, incluindo aspecto e 

quantidade de secreções e resposta do paciente. 
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APed 41 – Técnicas básicas de manejo das vias aéreas - cânula 

orofaríngea – Guedel 

 

Indicações 

• Paciente inconsciente sem reflexo de vômito ou tosse, incapaz de manter a 

via aérea permeável. 

• Para prevenir a mordedura do tubo traqueal em pacientes intubados. 

 

Material e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório 

• Cânula orofaríngea (COF) de tamanhos variados  

 

Técnica para avaliar o tamanho adequado da COF 

• Posicionar a COF próxima à face do paciente; 

• Nos bebês e crianças: realizar a medida da distância entre a comissura labial 

e o ângulo da mandíbula do mesmo lado  

• Aproximar a saliência circular da COF da comissura labial (canto da boca) e 

direcionar a ponta da COF para o ângulo da mandíbula do mesmo lado; 

• É ideal o tamanho que alcançar tais extremidades. 

Seleção do tamanho adequado da COF: 

• A: com saliência circular na comissura labial, a ponta da COF deve terminar 

exatamente no ângulo da mandíbula; 
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• B: se a COF for muito comprida, a ponta se localizará posteriormente ao 

ângulo da mandíbula 

• C: e obstruirá a abertura glótica, empurrando a epiglote para baixo; 

• D: se a COF for muito pequena, a ponta se localizará bem acima do ângulo 

da mandíbula e aumentará a obstrução da via aérea, empurrando a língua em direção 

à hipofaringe. 

 

1. Utilizar EPI. 

2. Selecionar o tamanho adequado da COF, conforme técnica apresentada 

acima. 

3. Remover secreções ou sangue da boca e faringe por meio da aspiração. 

4. Inserir a COF conforme técnica: no paciente pediátrico, INSERIR A COF 

COM A CONCAVIDADE VOLTADA PARA BAIXO, até atingir a parede posterior da 

faringe e ficar acomodada. Idealmente, a cânula deve ser inserida enquanto uma 

espátula (abaixador de língua) mantém a língua no assoalho da boca. 

 

IMPORTANTE: 

• Cuidado para não deslocar a língua para trás durante o procedimento, 

causando obstrução de vias aéreas; 

• NÃO DEVE SER REALIZADA ROTAÇÃO DE 180 GRAUS, para evitar lesões 

de tecidos moles da orofaringe e sangramento (o que dificultará o acesso à via aérea). 

 

5. Registrar o procedimento na ficha de atendimento. 
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APed 42 – Técnicas avançadas de manejo das vias aéreas - máscara 

laríngea 

 

Indicação 

Pacientes inconscientes ou com acentuada depressão do nível de consciência 

e com reflexo de vômito ausente, quando a ventilação por bolsa-valva-máscara (BVM) 

com reservatório e/ou a intubação orotraqueal não forem possíveis ou a ventilação 

não reverter os sinais de hipoxemia. 

 

Materiais 

• Equipamento de proteção individual (EPI) 

• Máscara laríngea (ML) (tamanhos pediátricos) 

• Seringa de 20 mL 

• Gel lubrificante 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Escolher o tamanho da ML considerando o peso do paciente. 

3. Técnica: 

• Desinflar totalmente o manguito pneumático (cuff) da ML utilizando uma 

seringa; 
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• Lubrificar levemente a face posterior da máscara para facilitar o deslizamento 

pelo palato e pela curvatura da faringe; evitar excesso de gel; 

• Segurar a ML usando a barra de fixação como apoio ou posicionando o dedo 

indicador na junção do manguito pneumático com o tubo; 

• Realizar uma leve extensão na cabeça do paciente (para os pacientes de 

trauma, realizar a manobra de projeção da mandíbula); 

• Iniciar a passagem da ML com sua abertura voltada para a língua e seu dorso 

para o palato, de forma alinhada e com movimento curvilíneo contínuo, breve e firme; 

• A inserção deve ser realizada o mais profundamente possível na hipofaringe 

até que exista resistência na passagem (figura abaixo); 

• Certificar-se do correto posicionamento (o tubo da ML deverá estar alinhado 

com o nariz do paciente e o protetor de mordedura deverá estar alinhado com os 

dentes); 

• Insuflar o manguito com a quantidade de ar recomendada pelo fabricante, 

acompanhando pelo cuffa quantidade de ar insuflada; 

• Conectar o dispositivo BVM e insuflar, observando a expansão torácica e  

realizando a ausculta pulmonar padrão para confirmar a ventilação; 

• Fixar a ML adequadamente com “cadarço” ou fixador adequado. 

4. Nas crianças maiores, pode-se utilizar protetor antimordedura adicional 

(confeccionar um pequeno rolo de gaze de diâmetro maior que o tubo da ML e colocá-

lo lateralmente entre as arcadas dentárias superior e inferior para evitar que o paciente 

morda a ML). 
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APed 43 – Técnicas avançadas de manejo das vias aéreas - intubação 

orotraqueal 

 

Indicação 

• Paciente pediátrico com indicação de via aérea definitiva. 

• Indicações para intubação traqueal no paciente pediátrico: presença de 

hipoxemia refratária à administração de oxigênio; insuficiência respiratória; 

impossibilidade de ser adequadamente ventilado com dispositivo bolsa-valva-

máscara (BVM); perda dos reflexos de proteção da via aérea; instabilidade 

hemodinâmica; rebaixamento do nível de consciência (Escala de Glasgow _ 8); 

queimaduras com possibilidade de envolvimento da via aérea; trauma grave da 

parede torácica ou das vias aéreas; politraumatismo; parada cardiorrespiratória; 

transporte de pacientes de risco.  

 

Material e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório; 

• Fonte de oxigênio e máscara não reinalante; 

• Fonte de vácuo ou aspirador portátil; 

• Os seguintes equipamentos em diferentes tamanhos, adequados para a idade 

e peso do paciente 

pediátrico (APed 1) ou utilizar a fita de Broselow, se disponível: 

• Dispositivo BVM com reservatório; 
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• Laringoscópio com lâminas adequadas, retas e curvas (não esquecer de 

testar o laringoscópio e as pilhas previamente); 

• Tubo endotraqueal*; 

• Fio guia ou bougie; 

• Sonda de aspiração; 

• Máscara laríngea ou outro dispositivo supraglótico em tamanhos pediátricos 

(escolher o tamanho de acordo com indicação do fabricante); 

• Jelco de grosso calibre e seringa ou dispositivo específico para  

cricotireoidostomia por punção (deixar facilmente disponível, caso necessário); 

• Material para fixação do tubo traqueal ou outro dispositivo de via aérea; 

• Coxim para alinhar a via aérea; 

• Monitor cardíaco, oxímetro de pulso, esfigmomanômetro com manguitos 

adequados ao tamanho do paciente, capnógrafo (se disponível); 

• Equipamento para acesso vascular intravenoso/intraósseo (IV/IO) (de 

tamanho adequado) e para infusão de fluidos e medicação. 

 

 

Procedimento 

1. Usar EPI: luvas, máscara, óculos de proteção. 

2. Se for realizar sequência rápida de intubação (SRI), preparar todo o material, 

equipamentos e toda a medicação que será utilizada, antes de iniciar o procedimento, 

conforme Protocolo APed 52. 

3. Instalar acesso vascular IV/IO. 
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4. Pré-oxigenar o paciente com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 100% 

com máscara não reinalante bem adaptada à face ou insuflar cuidadosamente com 

BVM com reservatório, se indicado, acompanhando o ritmo respiratório do paciente. 

5. Instalar monitorização: cardíaca, oximetria de pulso, pressão arterial e 

capnografia (se disponível). 

6. Posicionar o paciente e colocar coxim (de 2 a 3 cm de espessura) para 

alinhar a via aérea: colocar o coxim sob os ombros nos bebês e crianças até 2 anos e 

sob a cabeça/occipício na criança > 2 anos. Cuidado ao manipular se houver suspeita 

de trauma na coluna cervical (não retirar ou afrouxar o colar cervical sem realizar 

manobras de proteção da coluna cervical). 

7. Certificar-se de que o aspirador está funcionante. 

8. Conectar a lâmina do laringoscópio ao cabo e verificar a intensidade da luz. 

• Lâmina reta: preferida para bebês e crianças de 1 a 6 anos, porque promove 

melhor visualização da glote (APed 1); 

• A partir dos 7 anos de idade, podem ser utilizadas lâminas retas ou curvas 

(APed 1). 

9. Realizar sedação, se indicado. 

10. Se for realizar SRI, seguir os passos do procedimento: administrar pré-

edicação, sedação, pressão na cartilagem cricoide e bloqueador neuromuscular 

(APed 52). 

11. Em caso de trauma, solicitar que outro profissional imobilize manualmente 

a cabeça e o pescoço do paciente, objetivando manter a posição neutra; não deve 

ocorrer hiperextensão nem flexão da cabeça durante o procedimento. 
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12. Realizar a intubação orotraqueal da seguinte forma: 

• Segurar o laringoscópio com a mão esquerda; 

• Inserir a lâmina do laringoscópio no lado direito da boca, deslocando a língua 

para a esquerda; 

• Exercer tração para cima, em direção ao eixo longo do cabo, para deslocar a 

base da língua e a epiglote anteriormente, expondo a glote; 

• Visualizar a epiglote e, a seguir, as cordas vocais; 

• Não realizar pressão cricoide (não é indicada de rotina), exceto se for realizar 

SRI (APed 52); 

• Inserir a cânula traqueal entre as cordas vocais, procurando atingir a 

profundidade indicada para a faixa etária (APed 1); também pode ser usada a fórmula 

abaixo para estimar a profundidade adequada de inserção do tubo, ou, 

alternativamente, essa profundidade pode ser estimada pela multiplicação do 

tamanho do diâmetro interno (DI) da cânula selecionada por três (profundidade 

de inserção (cm) = DI x 3) 

• Segurar a cânula com os dedos indicador e polegar próximo à rima labial para 

evitar deslocamento, até checar a posição e realizar a fixação. 

13. Confirmar a intubação traqueal por meio de: 

• Ao ventilar com dispositivo BVM, observar a expansibilidade pulmonar 

bilateral; 

• Ausculta de região epigástrica, bases e ápices durante a ventilação; 

• Melhora da saturação de oxigênio; 

• Presença de vapor úmido na cânula; 
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• Laringoscopia direta; 

• Detecção de dióxido de carbono (CO2) traqueal, após conectar o capnógrafo 

(se disponível). 

14. Se não conseguir a intubação em até 30 segundos, interromper a tentativa 

e ventilar o paciente com dispositivo BVM antes de tentar novamente. 

15. Se confirmada a intubação traqueal, realizar a fixação da cânula próximo à 

rima labial. 

16. Checar novamente a posição da cânula com ausculta, pois pode ter 

ocorrido seu deslocamento durante a fixação. 

17. Conectar a cânula ao ventilador mecânico e estabelecer os padrões de 

ventilação de acordo com o quadro clínico do paciente. 

18. Monitorizar constantemente os dados do oxímetro de pulso. 

19. Ter um plano alternativo, caso haja impossibilidade de intubar o paciente: 

usar dispositivos supraglóticos ou realizar cricotireoidostomia por punção. 

 

APed 44 - Técnicas avançadas de manejo das vias aéreas – 

Cricotireoidostomia por punção e ventilação percutânea transtraqueal (VPT) 

 

Indicacao 

No paciente pediatrico em hipóxia: 

• que apresenta obstrução completa da via aérea superior e não responde aos 

procedimentos terapêuticos padronizados; 
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• quando não for possível realizar ventilação adequada com dispositivo bolsa-

valva-máscara e houver impossibilidade de obtenção de via aérea avançada por meio 

de dispositivo supra glótico ou por intubação orotraqueal; portanto, quando não é 

possível intubar e não é possível ventilar; 

ATENCAO: a punção com agulha e a técnica de cricotireoidostomia indicada 

para bebes e crianças de até 10 a 12 anos. 

Técnicas para realização da ventilação percutânea transtraqueal (VPT) 

• Opção 1: VPT com dispositivo bolsa-valva-mascara conectado ao cateter por 

intermédio de um conector de cânula endotraqueal no 3. 

• Opção 2: VPT com dispositivo bolsa-valva-mascara conectado ao cateter por 

intermédio de um conector de cânula endotraqueal no 7,5 acoplado a uma seringa de 

3 mL. 

• Opção 3: VPT com tubo (mangueira) conectado a fonte de oxigênio. 

 

Material e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório; 

• luvas estéreis; 

• monitor cardíaco e oximetro de pulso; 

• coxim de 2 a 3 cm de altura; 

• fonte de oxigênio capaz de fornecer de 25 a 35 psiu (rounds per quare incha); 

• cateter sobre agulha de grande calibre (18G - 16G); 

• seringas: de 3 e 5 mL; 

• antisséptico; 
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• Opção 1: dispositivo bolsa-valva-máscara e um conector de cânula 

endotraqueal número 3 (ID = 3 mm); 

• Opção 2: dispositivo bolsa-valva-mascara, seringa de 3 mL e um conector de 

cânula endotraqueal número 7,5 (ID = 7,5 mm); 

• Opção 3: tubo (mangueira) para conexão com a fonte de oxigênio, com orifício 

lateral próximo a extremidade que ficara conectada ao cateter sobre agulha (Gelo). 

 

Procedimento 

1. Montar e preparar o material: o ideal e manter o material facilmente 

disponível para que seja rapidamente montado (manter um “kit circo” em local de fácil 

acesso): 

• Opção 1: desacoplar o conector da cânula endotraqueal número 3 (ID = 3 mm) 

e mantê-lo dentro do involucro; manter o dispositivo bolsa-valva-mascara em local de 

fácil acesso. 

• Opção 2: retirar o embolo da seringa de 3 mL e acoplar a ela o conector de 

uma cânula endotraqueal número 7,5 (ID = 7,5 mm); manter o dispositivo bolsa-valva-

mascara em local de fácil acesso. 

• Opção 3: conectar o tubo (mangueira) a fonte de oxigênio e realizar um 

orifício lateral na mangueira, próximo a extremidade que ficara conectada ao 

cateter sobre agulha (JelcoR). 

2. Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal e estender o pescoço 

(manter posição neutra em caso de trauma cervical), colocando um coxim sob os 

ombros. 
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3. Enquanto um profissional da equipe prepara o material, outro deve pre-

oxigenar o paciente (com máscara facial ou dispositivo bolsa-valva-mascara, se 

necessário). 

4. Monitorizar frequência e ritmo cardíaco, frequência respiratória e oximetria 

de pulso durante todo o procedimento. 

5. Conectar o cateter sobre agulha a uma seringa. 

6. Realizar antissepsia local. 

7. Localizar a membrana cricotireoidea anteriormente, com a ponta do dedo 

indicador: 

• na criança maior: localizar a cartilagem tireoide e descer até a membrana 

entre as cartilagens tireoide e cricoide; 

• nos bebes e nas crianças menores: pode ser mais fácil acompanhar os anéis 

traqueais de baixo para cima até localizar a proeminência da cartilagem cricoide; a 

membrana está localizada exatamente acima dessa cartilagem (se não for possível 

localizar a membrana cricotireoidea, a punção pode ser realizada com 

segurança entre os anéis da traqueia). 

8. Estabilizar a traqueia entre o dedo médio e o indicador de uma das mãos 

para evitar a movimentação lateral do órgão durante o procedimento, enquanto usa a 

unha do dedo indicador para marcar o local da membrana cricotireoidea. 

9. Puncionar a linha media, na porção inferior da membrana, com cateter sobre 

agulha conectado a seringa, em um angulo de 30 a 45 graus em 

sentido caudal, aplicando pressão negativa a seringa. 
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10. Inserir o dispositivo aspirando o embolo da seringa até que haja aspiração 

de ar, o que significa penetração da luz da traqueia. 

11. Desconectar a seringa da agulha e remover a agulha ao mesmo tempo em 

que insere o cateter para baixo, com cuidado para não lesar a parede posterior da 

traqueia. 

12. Conectar ao cateter: 

• Opção 1: o conector de uma cânula endotraqueal número 3 (ID = 3 mm) e 

adaptar o dispositivo bolsa-valva-mascara a esse conector; 

• Opção 2: a seringa de 3 mL acoplada ao conector de uma cânula endotraqueal 

número 7,5 (ID = 7,5 mm), ao qual deve ser adaptado o dispositivo bolsa-valva 

máscara; 

• Opção 3: o tubo (mangueira) com orifício lateral, ligado a fonte de oxigênio. 

13. Realizar algumas poucas ventilações para confirmar o posicionamento do 

cateter e, a seguir, fixa-lo no pescoço do paciente. 

14. Realizar a VPT: 

• Opção 1: com dispositivo bolsa-valva-mascara; 

• Opção 2: de forma intermitente, tampando o orifício lateral do tubo por 1 

segundo e destampando-o por 4 a 5 segundos. 

ATENCAO: a relação inspiração/expiração (I:E) deve ser de 1:4 ou 1:5, para 

ofertar 10 a 12 ventilações/ minuto. Entretanto, nos casos de obstrução parcial ou 

completa da via aérea, usar a relação I:E de 1:8 a 1:10 (5 a 6 ventilações/minuto), 

para reduzir o risco de bar trauma, pois, nesses casos, não ocorre escape de parte do 

ar por boca e nariz, o que pode resultar em importante distensão dos pulmões. 
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15. Observar e monitorar atentamente a insuflação de ambos os hemotórax, 

assim como a desinflação do pulmão, especialmente nos casos de obstrução parcial 

ou total da via aérea. A redução da desinflação durante a expiração pode indicar a 

presença de bar trauma. 

 

APed 45 – Toracocentese por punção (descompressão com agulha) 

 

Indicacao 

Paciente pediatrico com pneumotórax hipertensivo. 

 

Material 

• equipamento de proteção individual (EPI); 

• cateter sobre agulha de tamanho adequado ao paciente; 

• gaze; 

• antisséptico. 

 

Procedimento 

1. Avaliar o tórax e as condições do paciente. 

2. Administrar altas concentrações de oxigênio. 

3. Identificar o segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado com 

pneumotórax. 

4. Realizar antissepsia, se a emergência permitir. 

5. Fixar a pele no local usando os dedos da mão não dominante. 
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6. Puncionar com cateter sobre agulha na porção superior da costela, até atingir 

a pleura parietal. Isso cera___2 confirmado pela saída repentina de ar, aliviando o 

pneumotórax hipertensivo. 

7. Remover a agulha e fixar o cateter no local. Dependendo do tempo de 

transporte, considerar colocar um dedo de luva com um pequeno orifício acoplado ao 

cateter como mecanismo de válvula, até que possa ser realizada a drenagem pleural. 

 

APed46 – Acesso intraósseo em pediatria 

 

Indicação 

• Em bebês e crianças de todas as idades. 

• Está indicado quando o acesso intravenoso é difícil ou impossível, limitado a 

duas tentativas em 90 segundos. 

• Considerar como tentativa inicial de acesso vascular nos casos de parada 

cardiorrespiratória (PCR) ou em pacientes críticos com vasoconstrição intensa ou 

choque. 

 

Material e equipamento 

• Material para assepsia 

• Agulhas para punção intraóssea (IO) com mandril ou dispositivo de punção 

IO disponível no mercado; 

• Seringas de 10 mL; 

• Solução salina estéril; 
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• Coxim (para apoiar o membro); 

• Equipo de infusão de soluções; 

• Esparadrapo para fixação do membro. 

 

Procedimentos 

LOCAIS DE ACESSO 

• Tíbia proximal, logo abaixo da placa de crescimento, é o local mais indicado 

na faixa etária pediátrica durante o APH. 

• Outros locais possíveis (mais recomendados para o ambiente hospitalar) são: 

tíbia distal, logo acima do maléolo medial; fêmur distal; espinha ilíaca anterossuperior; 

e úmero. 

 

TÉCNICA DE ACESSO NA TÍBIA PROXIMAL 

• Posicionar a perna com ligeira rotação externa, identifi car a tuberosidade 

tibial, logo abaixo da articulação do joelho. O local da inserção é a parte plana da tíbia, 

cerca de 1 a 3 cm abaixo e medial a essa proeminência óssea; 
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• Deixar o mandril na agulha durante a inserção para evitar que a agulha entupa 

com osso ou tecido; 

• Estabilizar a perna sobre uma superfície fim ré, apoiada em um coxim. Não 

colocar sua mão atrás da perna; 

• Inserir a agulha, a 90°, através da pele sobre a superfície Antero medial da 

tíbia; 

• Usar um movimento de torção, com pressão branda, mas firme; 

• Continuar inserindo a agulha pelo osso cortical até encontrar uma súbita 

redução na resistência, o que ocorre quando a agulha penetra o espaço medular. Se 

estiver inserida de forma correta, a agulha deverá permanecer firme, sem apoio; 

• Remover o mandril e conectar a seringa; 

• Infundir 2 a 5 mL de solução salina. A infusão deve ocorrer com facilidade. 

Verifica car se ocorre infiltração no local da inserção ou face posterior do membro. Em 

qualquer momento, a ocorrência de infiltração sugere perda do acesso; 
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• Prender a tubulação intravenosa à pele, usando fim está adesiva, para evitar 

tensão na tubulação que possa deslocar a agulha; 

• O fluido pode ser infundido por seringa conectada a uma válvula reguladora 

tri direcional ou por infusão por pressão. Ao usar uma bolsa de fluido pressurizada, 

não permitir que ocorra entrada de ar no sistema. 

 

OUTROS LOCAIS DE PUNÇÃO (QUE DEVEM SER EXCEÇÃO NO APH) 

• Na tíbia distal, o local de inserção é a superfície anterior, 1 a 2 cm acima da 

margem superior do maléolo medial. 

• No fêmur distal, a agulha deve ser inserida na linha média, 1 a 3 cm acima da 

patela. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

 

• Fraturas e lesões por esmagamento próximas ao local de acesso; 

• Casos de osteogênese imperfeita; 

• Tentativas anteriores de estabelecer acesso no mesmo osso; 

• Infecção nos tecidos subjacentes. 

 

APed 47 - Colocação do colar cervical 

Indicacao 

Paciente com suspeita de trauma e indicação de imobilização da coluna 

cervical. 
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Material e equipamentos 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório; 

• Colar cervical de tamanho apropriado. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente, na medida do possível. 

3. Realizar manobra conforme indicado: 

• O profissional 1 realiza a estabilização manual da cabeça com a duas mãos 

e, com a ajuda de uma leve tensão no sentido axial, realiza o alinhamento em posição 

neutra. 

ATENCAO: O alinhamento deve ser evitado ou interrompido se houver 

resistência ou dor ao movimento, piora da condição ventilatória ou ocorrência de 

espasmos musculares do pescoço e parestesia. 

• O profissional 2 realiza a avaliação do pescoço e da região mentoniana para 

rápida detecção de lesões que necessitem de abordagem antes da instalação do colar 

ou que impeçam sua instalação. Devem ser avaliados rapidamente: face, pescoço, 

região da traqueia, condições de jugulares, clavículas, coluna 

cervical e pulso carotídeo. 

• Em seguida, o profissional 2 utiliza os dedos para medir o pescoço do paciente 

(distância entre a mandíbula e o ombro). 

• Usando essa medida aproximada, o profissional 2 seleciona o tamanho 

adequado do colar pediatrico. 
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• Enquanto a estabilização e o alinhamento da cabeça são mantidos, o 

profissional 2 instala o colar. 

• Pode haver variação da técnica de instalação dependendo da posição do 

paciente: 

• paciente em decúbito dorsal horizontal (DDH): a colocação se inicia com a 

passagem do colar por trás, entre o pescoço e a superfície, complementada pelo 

ajuste do apoio mentoniano a frente, sob o mento; 

• paciente sentado ou em pé: a instalação do colar se inicia pela adequação do 

apoio mentoniano do colar sob o mento, complementada com a passagem por trás do 

pescoço. 

• O ajuste do colar e complementado pela checagem do posicionamento 

correto: 

• do apoio mentoniano do colar sob a mandíbula, de um angulo ao outro; 

• do apoio esternal do colar sobre a região do esterno no tórax do paciente; e 

• dos apoios laterais do colar sobre as clavículas e o trapézio. 

• Após a colocação do colar cervical, a estabilização manual da cabeça e do 

pescoço deve ser mantida até que o paciente seja colocado na prancha e seja 

instalado o imobilizador lateral da cabeça. 

• Deve-se colocar um coxim baixo (2 a 3 cm de espessura), feito com lençol, 

entre o paciente e a prancha, que vá desde o ombro até o quadril, para manter a 

posição neutra da coluna cervical na criança < 8 anos. 

• Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 
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APed 48 – Imobilizações pediátricas 

 

Indicações 

 

• Toda situação em que o mecanismo de trauma sugere transferência 

significativa de energia cinética para o corpo da criança, com ou sem evidencia de 

fraturas. 

• Mecanismo de trauma sugestivo de lesão da medula espinhal: trauma 

multissistemico; trauma penetrante na cabeça, no pescoço ou no tronco; lesões por 

submersão ou mergulho; queda de altura; lesão de rápida aceleracao-desaceleracao. 

• Perda de mobilidade ou sensibilidade súbita após acidente. 

• Detecção de deformidade do pescoço, da coluna vertebral ou de 

extremidades. 

• Alteração do estado de consciência após acidente. 

• No contexto de trauma fechado, presença de qualquer lesão que coloque em 

risco a vida. 

 

Princípios da imobilização pediátrica: 

• Em pediatria, são os mesmos princípios utilizados nos adultos, embora os 

dispositivos e as técnicas devam ser adequados à faixa etária da criança, com atenção 

especial as especificidades anatômica, fisiológica e psicológica desses pacientes. 

• A imobilização da coluna inclui estabilização manual alinhada, seguida de 

colocação do colar cervical de tamanho adequado e imobilização do paciente na 
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prancha, mantendo cabeça, pescoço, tronco, pelve e membros inferiores em posição 

neutra e alinhada. 

• Pelo fato de crianças menores de 8 anos apresentarem tamanho 

desproporcionalmente grande do occipício, o que promove a flexão passiva do 

pescoço, e necessário colocar um coxim de 2 a 3 cm sob o tronco (dos ombros até a 

bacia) para conseguir que a cabeça fique em posição neutra, com alinhamento da 

coluna cervical e manutenção da permeabilidade da via aérea. 

• Devem também ser colocados coxins entre as laterais do corpo e as bordas 

da prancha, para evitar movimentos laterais quando se movimenta a prancha. 

• A imobilização não poderá impedir a ventilação, a abertura da boca ou a 

realização de qualquer manobra necessária para reanimação. 

• Em alguns casos, poderá ser melhor transportar a criança imobilizada em sua 

própria cadeirinha (dispositivo de contenção no veículo) em vez de remove-la para a 

prancha longa (APed 49). 

Considerações com relação a não imobilização da coluna do paciente 

pediatrico: 

• A criança que reage intensamente as tentativas de imobilização pode 

apresentar maior risco de agravamento de uma eventual lesão vertebromedular. 

• Nesse caso, pode ser válida a decisão de não imobilizar e considerar outras 

opções, como tentar distrair a criança com brinquedo ou convence-la a ficar deitada e 

imóvel, sem contenção. 

• A decisão de interromper as tentativas de imobilização, visando a segurança 

do paciente, deve ser documentada detalhadamente, com descrição do motivo, e o 
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paciente deve ter seu estado neurológico reavaliado frequentemente durante o 

transporte. Idealmente, essa decisão deve ser tomada em conjunto com o médico 

regulador. 

 

APed 49 – Imobilização na cadeirinha 

 

Indicacao 

Para bebes (< 1 ano) encontrados em dispositivo de retenção denominado 

“bebê-conforto ou conversível” e crianças de 1 a 4 anos que estejam em dispositivo 

de retenção chamado “cadeirinha”, dentro do veículo que 

sofreu acidente. 

 

Procedimento 

1. Se o paciente apresenta evidencia de trauma grave e/ou necessidade de 

abordagem de via aérea, ele deve ser imobilizado e retirado do bebê-conforto ou da 

cadeirinha, por meio da seguinte técnica: 

• o profissional 1 providencia a estabilização manual da cabeça e região 

cervical; 

• o profissional 2 remove os cintos do dispositivo de retenção; 

• enquanto o profissional 1 mantem a estabilização manual da coluna cervical, 

o segundo inclina o dispositivo de retenção para trás, sobre uma prancha longa; 
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• em movimento sincronizado dos dois profissionais, o paciente deverá ser 

gentilmente deslizado para fora do dispositivo de retenção, em direção axial, e 

posicionado sobre a prancha longa (com coxim de 2 a 3 cm sob o tronco, se indicado); 

• enquanto o profissional 1 mantem a estabilização manual da coluna cervical, 

o profissional 2 coloca o colar cervical e os estabilizadores laterais da cabeça; 

• o profissional 1, agora liberado, auxilia o segundo nos procedimentos e na 

finalização das imobilizações. 

2. O transporte também poderá́ ser feito com o paciente estável mantido no 

dispositivo de retenção em que se encontra (bebê-conforto ou cadeirinha), por meio 

da seguinte técnica: 

• colocar colar cervical, se houver um tamanho apropriado, ou usar uma toalha 

ou pequeno lençol enrolado para acolchoar o colo do paciente e preencher qualquer 

espaço entre ele e o dispositivo de retenção; 

• usar fitas largas para segurar a pelve e a parte superior do tórax (cruzando os 

ombros) no dispositivo; os cintos incorporados na cadeira podem servir para ajudar 

na imobilização; 

• colocar toalhas ou outros tecidos enrolados em ambos os lados da cabeça 

para melhor estabilização tanto da cabeça como do pescoço e da coluna cervical; 

• fixar com fitas na altura da região frontal e do colar cervical (se houver um), 

para melhorar a imobilização. 

• ATENCAO: essa forma de transporte somente poderá ser utilizada se a 

integridade do dispositivo de retenção estiver mantida e se o paciente não apresentar 
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comprometimento em qualquer etapa do ABCDE da avaliação primaria, além de não 

apresentar lesões que necessitem de intervenção da equipe. 

3. Colocação do dispositivo de retenção (bebê-conforto ou cadeirinha) na maca 

de transporte: elevar a cabeceira da maca a 45° e fixar com os dois cintos em locais 

distintos, de maneira a suprimir potenciais movimentos de aceleração e 

desaceleração (testar após a fixação: não deve mobilizar mais de 2-3 cm). 

 

APed 50 – Imobilização em prancha rígida 

 

Indicacao 

Paciente pediatrico com suspeita de trauma e com indicação de imobilização 

da coluna vertebromedular. 

 

Procedimento 

• Os mesmos procedimentos descritos para o adulto devem ser realizados para 

o paciente pediatrico, e deve-se acolchoar os espaços entre os tirantes e a criança 

para evitar movimentos laterais. 

• Como o occipício da criança < 8 anos e desproporcionalmente grande e, 

quando em superfície plana, forca a flexão passiva da coluna cervical, inclusive com 

maior risco de obstrução da via aérea, e necessário colocar um coxim (de lençol ou 

outro material) com 2 a 3 cm de espessura sob o tronco, da altura dos ombros até o 

quadril, para manutenção da posição neutra da cabeça e do pescoço. 
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APed 51 – Imobilização sentada com dispositivo tipo colete (KED) 

 

Indicacao 

Paciente vítima de trauma que se encontra sentado (no carro ou em outra 

situação) e que não apresenta risco a vida imediato. 

 

Material 

• Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatórios; 

• Colete de imobilização dorsal (Kendrick Extrication Device – KED ou similar) 

pediatrico; 

• Colar cervical pediatrico; 

• Prancha longa; 

• Bandagem triangular ou similar; 

• Maca. 

 

Procedimento 

1. Utilizar EPI. 

2. Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente, na medida do possível. 

3. Realizar a manobra conforme indicado: 

• O profissional 1 deve se posicionar por trás do paciente e realizar a 

estabilização manual da cabeça, posicionando os dedos médios de ambas as mãos 

na região do zigomático, os polegares na nuca e os dedos mínimos e anulares na 

mandíbula do paciente. 
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• O profissional 2 deve abordar o paciente pela lateral mais adequada e avaliar 

as vias aéreas, a respiração e a circulação (pulso, hemorragias e perfusão distal), para 

certificar-se de que o paciente não corre risco a vida imediato. 

• Em seguida, o profissional 2 deve mensurar e aplicar o colar cervical no 

paciente com o auxílio do profissional 3, que deve se posicionar preferencialmente 

pela lateral oposta. 

• Para posicionar o colete imobilizador no paciente enquanto a estabilização da 

cabeça e mantida, o profissional 3 deve apoiar uma das mãos sobre o tronco anterior 

e a outra na região dorsal (tronco posterior). 

• Sob comando verbal, o paciente e movimentado em bloco para frente pelos 

profissionais 1 e 3, apenas o suficiente para que o colete imobilizador seja posicionado 

entre o paciente e o encosto pelo profissional 2. 

Observação: Os tirantes longos da virilha devem ser abertos e posicionados 

atrás do colete antes de sua instalação. 

• Apos posicionar o colete imobilizador entre o encosto e o paciente, as abas 

laterais do equipamento são ajustadas a altura do paciente de forma que sua parte 

superior toque as axilas, para, em seguida, serem ajustadas em torno do tronco. 

• Os profissionais 2 e 3 realizam o afivelamento dos tirantes, iniciando pelo 

central (amarelo), seguido do tirante inferior (vermelho) e, finalmente, o tirante superior 

(verde). 

• Os profissionais devem garantir que o tirante superior (verde), posicionado no 

tórax, não esteja apertado e comprometendo a ventilação. Esse tirante deve ser 
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mantido frouxo até que o paciente esteja pronto para ser retirado, quando então 

cera___2 ajustado como os demais. 

• O profissional 1 deve manter a estabilização manual da cabeça durante todo 

o procedimento. 

• Os tirantes longos da virilha, que já estavam soltos, devem ser posicionados 

e ajustados sob cada membro 

inferior e conectados ao colete do mesmo lado. A passagem do tirante e 

realizada debaixo da coxa e da adega no sentido de frente para trás. 

• Atenção especial deve ser dada a genitália, que não deve ficar sob os tirantes. 

• Quando corretamente posicionados, os tirantes da virilha devem ser ajustados 

(apertados). 

• Nesse momento, e necessário revisar e ajustar os tirantes do tronco, exceto 

o superior (verde). 

• Com os tirantes do tronco e dos membros inferiores afivelados e revisados, 

deve ser finalizada a colocação do colete com a imobilização da cabeça. 

• Para isso, e preciso analisar se e necessário preencher o espaço entre a 

cabeça e o colete, para manter o alinhamento neutro. Se necessário, pode ser 

utilizado acolchoamento. 

• Em seguida, posicionam-se as tiras de fixação da cabeça. A primeira passa 

na testa do paciente e a segunda passa sobre o colar cervical (altura do queixo do 

paciente). 

• As tiras devem ser presas com o velcro no corpo posterior do KED (a tira 

superior deve ficar bem justa para evitar qualquer movimento, e a tira inferior, mais 
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solta, para permitir a ventilação). Em crianças pequenas, está contraindicada a 

utilização da tira de fixação sobre o mento, já́ que pode provocar obstrução da via 

aérea por compressão dos tecidos moles da região submentoniana. 

• Nesse momento, o paciente está imobilizado (tronco, pescoço e cabeça) e o 

profissional 1 está apto a deixar sua posição. Antes de movimentar o paciente, todos 

os tirantes devem ser reavaliados. O tirante superior do tórax deve ser ajustado 

adequadamente nesse momento. 

• A prancha longa e posicionada sob as adegas do paciente, apoiada no 

assento, enquanto do outro lado e apoiada pelo profissional ou pela maca. 

• Para a sustentação da prancha, poderá ser solicitado o apoio dos demais 

profissionais (bombeiros, policiais, etc.) presentes na cena. 

• Os profissionais 2 e 3 deverão proceder a remoção, sustentando o paciente 

pelas alças do colete enquanto o giram, levantando e movendo o paciente para fora, 

em movimentos curtos e sincronizados. 

• Enquanto o paciente e girado em direção ao lado da saída, seus membros 

inferiores são elevados em direção ao assento. 

• Os dois antebraços do paciente devem ser posicionados um sobre o outro e 

imobilizados com a ajuda de bandagens triangulares ou com as sobras dos tirantes 

longos. 

• O paciente está pronto para ser removido. 

• Se possível, a prancha longa deve ser posicionada sobre a maca ou esta deve 

estar próxima a saída do paciente, para evitar deslocamentos longos. Os giros devem 

ser realizados até que o paciente esteja com as costas voltadas para a prancha. 
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• Assim que o paciente for girado em direção a prancha longa, ele deve ser 

deitado sobre a prancha, com os membros inferiores elevados. 

• Nesse momento, o cinto superior (verde) do tórax deve ser afrouxado, para 

favorecer a ventilação, e os cintos da virilha devem ser soltos, para permitir que os 

membros inferiores sejam abaixados sobre a prancha. 

• O paciente deve ser adequadamente posicionado na prancha longa com o 

colete, para receber, em seguida, o afivelamento dos cintos de segurança da prancha 

e da maca. 

4. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 

 

 

15.1.8. SAV Intoxicações e Produtos Perigosos 

 

Ato 1 – Intoxicações agudas - medidas gerais 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Todo paciente (bebê, criança ou adulto) que apresente um quadro explicado, 

de início súbito, que curse com alteração do nível de consciência, convulsões, 

alteração hemodinâmica ou respiratória, sem causa claramente dei nada. 

• Quando existir uma história inicial de certeza ou suspeita de contato, por 

qualquer via, com um agente potencialmente intoxicante. 

 



 

 

Pá
gi

na
11

15
 

Conduta 

1. Assegurar o uso dos equipamentos de proteção individual adequados 

(Protocolo PE2). 

2. Garantir a segurança da cena (Protocolo PE1) e método ACENA. 

3. Realizar avaliação primária: 

 

4. Realizar avaliação secundária (se criança ou bebê Protocolo APed 3; se 

adulto Protocolo AC2), com ênfase para: 
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5. Reconhecer a síndrome tóxica (Protocolo Ato 2) e procurar identifi car o 

agente causal. 

6. Seguir com o protocolo específica coo assim que o agente intoxicante for 

identifi cedo. 

7. Realizar a descontaminação, se indicada, segundo a via de contaminação 

(respiratória, cutânea, digestiva e ocular), conforme protocolo de descontaminação 

(Ato 14). 

8. Administrar antídotos ou drogas específica cãs, se indicadas e disponíveis, 

seguindo os protocolos específica cos para cada agente intoxicante. 
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9. Atentar para as situações especiais que podem ocorrer: 

• Crises convulsivas 

• Depressão do centro respiratório 

• Taquicardia com repercussão hemodinâmica 

• Bradicardia com alteração hemodinâmica 

• Hipo e hipertermia 

• Parada cardiorrespiratória. 

10. Realizar contato com a Regulação Médica, que deve ser informada 

prontamente sobre qualquer detalhe disponível sobre o agente causador, bem como 

sobre os sinais e sintomas encontrados, para subsidiar o contato com o Centro de 

Informação e Assistência Toxicológica da região ou com o serviço Disque-Intoxicação 

(número: 0800.722.6001) para a tomada de decisão e para dei micção do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino (preferencialmente hospital 

terciário). 

11. Especialmente em casos de transporte prolongado, se o contato com a 

Regulação Médica não for possível, a própria equipe de intervenção poderá contatar 

o Centro de Assistência Toxicológica da região. 
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Ato 2 – Síndromes tóxicas 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Quando houver necessidade de identifi car ou confia remar qual é o agente 

causador de uma possível intoxicação, a partir do conjunto de sinais e sintomas 

encontrados, para permitir um atendimento específico. 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (Protocolo PE1) e método ACENA. 

2. Assegurar o uso dos equipamentos de proteção individual adequados 

(Protocolo PE2). 

3. Realizar a avaliação primária (Protocolo AC1 ou AT1, conforme o caso) e 

secundária (Protocolo AC2 ou AT2, conforme o caso). 

4. Identificar o agente intoxicante: 

Durante a realização das avaliações primária e secundária, bem como das 

intervenções imediatas que se fizerem necessárias, dar ênfase para a busca precisa 

dos seguintes sinais e sintomas: 

• Frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), frequência respiratória (FR), 

temperatura (T), pupilas, pele e mucosas; 

• Sudorese, rubor; 

• SLMDCE (sialorreia, lacrimejamento, micção, diarreia, cólica gástrica, 

empese); 

• Tremores, fasciculada; 
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• Presença ou ausência de ruídos hidroaéreos, distensão abdominal. 

5. Utilizar a tabela 1 abaixo, verificando qual síndrome tóxica melhor 

corresponde aos sinais e sintomas encontrados. 

6. Estabelecida a síndrome tóxica, identifi car, se possível, o agente causador 

(tabelas 2 e 3). 

7. Identificado o agente causador da intoxicação, verifica car a existência de 

protocolo específica coo para ele constante das tabelas 2 e 3: 

• Se houver: siga-o, podendo também utilizar as tabelas específica cãs para 

cada síndrome tóxica (tabela 4 a tabela 10), para melhor entendimento do quadro 

clínico; 

• Se não houver protocolo específica coo, ou o agente causador não está identifi 

cedo, busque mais detalhes utilizando as tabelas de 4 a 10 abaixo. 

8. Se não for possível identifi car a síndrome tóxica ou seu agente causador, 

siga os protocolos de atendimento geral dos pacientes para as situações encontradas, 

observando também o Protocolo ATox1 (Intoxicações agudas - medidas gerais). 
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Tabela 1 - Síndromes tóxicas e seus sinais e sintomas 
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Tabela 2 - Síndromes tóxicas e seus principais agentes causais 

 

 

Tabela 3 - Agente intoxicante e seu antídoto 
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Tabela 4 - Síndrome anticolinérgica 

 

Tabela 5 - Síndrome simpatomimética 

 

Tabela 6 - Síndrome anticolinesterásica ou colinérgica 

 

Tabela 7 - Síndrome narcótica ou opioide 

 

 

Tabela 8 - Síndrome depressiva 



 

 

Pá
gi

na
11

23
 

 

Tabela 9 - Síndrome extrapiramidal 

 

Tabela 10 - Síndrome metahemoglobinêmica 

 

 

ATox 3 – Intoxicação por drogas de abuso 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Quando houver história/informações de uso de drogas como cocaína, crack, 

anfetaminas (ecstasy), maconha e outras drogas estimulantes; 

• Quando atender pacientes em agitação e situação de violência com 

informações seguras de que não se trata de pacientes com agravo em saúde mental 

prévio. 
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Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (protocolo PE1) e método ACENA. 

2. Considerar os cenários: 

 

 

 

3. Considerar apoio do Corpo de Bombeiros por meio da Central de Regulação, 

na suspeita de presença de 



 

 

Pá
gi

na
11

25
 

solvente no ambiente, para retirada do paciente da área de risco. 

4. Assim que possível, realizar a avaliação secundária (Protocolo AT2), com 

ênfase para: 

• Monitorar sinais vitais; 

• Realizar entrevista Sinais vitais, Alergias, Medicamentos em uso, Passado 

médico, Líquidos e alimentos, Eventos relacionados com o trauma ou doença 

(SAMPLE); 

• Valorizar informações sobre o agente (tipo, nome, frascos ou embalagens, 

quantidade) e sobre as condições do paciente (tempo de exposição, via de 

exposição). 

5. Não provocar vômito, não passar sonda nasográstica, não administrar nada 

por via oral (exceto o diazepam), não realizar lavagem gástrica. 

6. Manter paciente com cabeceira elevada. 

7. Manter acesso venoso pelo potencial de piora do paciente com coma e/ou 

arritmia. 

8. Estar preparado para PCR. 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

ATox 4 – Intoxicação e abstinência alcoólica 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Odor de álcool no hálito; fala pastosa; alterações do humor, comportamento e 

do nível de consciência; prejuízo da coordenação motora, da atenção e do julgamento; 

presença de náuseas e vômitos, ansiedade, irritabilidade, taquicardia, hiper ou 

hipotensão arterial, alucinações, agitação psicomotora, fraqueza.  

Todos esses sinais são comuns para intoxicação e abstinência alcoólica. Os 

sinais diferenciais para abstinência são: tremores, febre, sudorese profusa, convulsão 

e delírio. 

 

Conduta 

1. Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA). 

2. Apresentar-se e realizar a avaliação primária (protocolo AC1) e tratar 

conforme encontrado. 

3. Realizar avaliação secundária (Protocolo AC2): Sinais vitais, Alergias, 

Medicamentos em uso, Passado médico, Líquidos e alimentos, Ambiente (SAMPLA) 

sinais vitais; glicemia capilar e exame físico. 

4. Valorizar: tipo de substância, via de absorção e histórico psiquiátrico. 

5. Não havendo evidência de trauma, manter o paciente em posição de 

recuperação devido ao risco de aspiração de secreções. 

6. Manter o paciente aquecido. 

7. Administrar oxigênio. 

8. Garantir acesso venoso periférico com solução cristaloide e administrar 

tiamina 300 mg por via intramuscular, se disponível. 
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9. Corrigir rapidamente a hipoglicemia se glicemia capilar <70 mg/dL, com 40 

mL de glicose a 50% por via 

intravenosa (IV). 

10. Repetir a avaliação da glicemia capilar e repetir a dose de glicose se 

hipoglicemia persistir. 

11. Em caso de agitação e/ou situação de violência resistente ao manejo verbal, 

considerar Protocolo AC40. 

12. Em casos de síndrome de abstinência, sempre administrar diazepam 10 mg 

IV em bolus de 30 em 30 minutos com dose máxima de 50 mg. 

13. Realizar contato com a Regulação Médica para comunicar a situação clínica 

atualizada, orientações e definição do encaminhamento. 

14. Registrar achados e procedimentos na fi cha/boletim de ocorrência. 

 

ATox 5 – Inalação de fumaça 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Quando houver exposição de uma pessoa a fumaça em espaço fechado; 

• Quando houver exposição de uma pessoa a fumaça proveniente de incêndio; 

• Qualquer pessoa com sinais de queimadura na face (observar cílios, 

sobrancelhas, pelos do nariz e condição respiratória), tosse ou fuligem em secreções 

orais ou nasais. 
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Conduta 

1. Afastar a vítima do agente causador/retirar da área de risco. 

2. Realizar avaliação primária (Protocolo AT1 ou APed 33). 

• Em caso de parada cardiorrespiratória (PCR), verificar se aplicável 

simultaneamente o protocolo de intoxicação por cianeto (Protocolo ATox 7) 

3. Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2 ou APed 34). 

• Se Glasgow < 13, verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de 

intoxicação por cianeto (Protocolo ATox 7); 

• Se frequência cardíaca < 40 batimentos por minuto ou pressão arterial 

sistólica < 90 mmHg, verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de intoxicação 

por cianeto (Protocolo ATox 7); 

• Na presença de sinais e sintomas gerais como cefaleia, náuseas, vômitos, 

tonturas, diminuição de acuidade visual, fraqueza, pele e/ou mucosas cor de 

framboesa ou rosa carminado, dispneia, arritmias cardíacas, dor torácica isquêmica, 

insuficiência cardíaca, hipotensão, síncope, confusão mental, convulsão, coma, PCR, 

verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de intoxicação por monóxido de 

carbono (Protocolo ATox 6). 

4. Manter permeabilidade da via aérea: 

• Considerar via aérea definitiva precoce se presentes sinais evidentes de 

queimaduras em vias aéreas (queimaduras em cílios, sobrancelhas, pelos do nariz, 

mudanças no caráter da voz até a afonia, estridor laríngeo, sialorreia, secreções 

nasais ou orais com fuligem) ou sinais de insuficiência respiratória. 



 

 

Pá
gi

na
11

29
 

5. Monitorizar a oximetria de pulso; considerar que, em casos de intoxicação 

por monóxido de carbono (Protocolo ATox 6), a sua leitura poderá indicar valores 

maiores do que o real. 

6. Administrar oxigênio (O2) em alto fluxo para manter saturação de O2 _ 94%. 

7. Instalar acesso venoso. 

8. No caso de queimaduras associadas a outras lesões, seguir protocolo AT25. 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

ATox 6 – Intoxicação por monóxido de carbono 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Paciente em área de risco, p. ex., áreas próximas a sistema de aquecimento 

avariado em ambiente mal ventilado, garagens de automóveis com o motor ligado ou 

próximo a focos de incêndio e com presença de sinais e sintomas 

gerais como: cefaleia, náuseas, vômitos, tonturas, diminuição de acuidade 

visual, fraqueza, pele e/ou mucosas cor de framboesa ou rosa carminado, dispneia, 

arritmias cardíacas, dor torácica isquêmica, insuficiência 

cardíaca, hipotensão, síncope, confusão mental, convulsão, coma, parada 

cardiorrespiratória (PCR). 
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Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (Protocolo PE1). 

2. Considerar apoio do Corpo de Bombeiros através da Central de Regulação, 

na suspeita de presença do gás no ambiente, para a retirada do paciente da área de 

risco. 

3. Realizar avaliação primária (Protocolo AT1 ou APed 33). 

• Em caso de PCR, verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de 

intoxicação por cianeto (Protocolo ATox 7) 

4. Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2 ou APed 34). 

• Se Glasgow < 13, verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de 

intoxicação por cianeto. 

• Se frequência cardíaca < 40 batimentos por minuto ou pressão arterial 

sistólica < 90 mmHg, verificar se aplicável simultaneamente o protocolo de intoxicação 

por cianeto (Protocolo ATox 7). 

5. Ofertar oxigênio (O2) na máxima concentração disponível, 

independentemente da leitura da oximetria de pulso, de preferência com uso de 

máscara não reinalante a 15 L/min. 

6. Considerar intubação orotraqueal com 100% de O2 nos pacientes com sinais 

de queimaduras de vias aéreas, instabilidade hemodinâmica, alterações neurológicas 

ou sinais clínicos de insuficiência respiratória, independentemente da leitura da 

oximetria de pulso. 

7. Tratar as crises convulsivas com diazepam, após excluir hipoglicemia, 

conforme protocolo de convulsão (Protocolo AC25 ou APed 22). 
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8. Atentar para outras lesões associadas, considerando o mecanismo de 

trauma. 

9. Atentar para a ocorrência de PCR. 

10. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

11. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

ATox 7 – Intoxicação aguda por cianeto 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Pacientes com história ou suspeita de inalação de fumaça oriunda de incêndios 

em estruturas, locais ou ambientes que possam conter materiais como algodão, seda, 

madeira, papel, plásticos, esponjas, acrílicos e polímeros sintéticos em geral, 

associada a uma das situações abaixo: 

• Rebaixamento mental (Glasgow < 13) 

• Instabilidade hemodinâmica grave [frequência cardíaca (FC) < 40 batimentos 

por minuto (bpm) ou pressão arterial (PA) sistólica de 90 mmHg] 

• Parada cardiorrespiratória (PCR) 

Excluir: ao atender pacientes que inalaram fumaça nas condições acima, mas 

sem as alterações clínicas citadas, seguir o Protocolo ATox 5 (Inalação de fumaça). 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (Protocolo PE1). 
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2. Considerar apoio do Corpo de Bombeiros através da Central de Regulação, 

para retirada do paciente da área de risco. 

3. Realizar avaliação primária (Protocolo AT1): 

• Na presença de PCR, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) conforme 

protocolo; 

• Preparar-se para também instituir a hidroxocobalamina mesmo durante a 

RCP. 

4. Na ausência de PCR, realizar avaliação secundária (Protocolo AT2), com 

prioridade absoluta para avaliação da Escala de Coma de Glasgow, PA sistólica e FC: 

• Se os critérios de inclusão nesse protocolo não foram atendidos: siga para o 

protocolo de inalação de fumaça (Protocolo ATox 5); 

• Se os critérios de inclusão nesse protocolo foram atendidos: prossiga nos 

itens abaixo. 

5. Manter permeabilidade das vias aéreas. 

6. Considerar via aérea definitiva precoce se presentes sinais evidentes de 

queimaduras em vias aéreas (queimaduras em cílios, sobrancelhas, pelos do nariz, 

mudança no caráter da voz até afonia, estridor laríngeo, sialorreia, escarro com 

fuligem) ou sinais de insuficiência respiratória aguda. 

7. Administrar oxigênio a 100%. 

8. Instalar acesso venoso. 

9. Estimar/classificar a gravidade da intoxicação por cianeto em intermediária 

ou grave conforme tabela abaixo, lembrando sempre que a inalação de cianeto produz 
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sintomas em poucos segundos e pode levar a morte por parada respiratória em 

poucos minutos. 

10. Usar hidroxocobalamina seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde: 

• Reconstituir o frasco de 5 g de hidroxocobalamina com 200 mL de solução de 

cloreto de sódio a 0,9%; 

• Cada mL de solução reconstituída contém 25 mg de hidroxocobalamina; 

• São opções de diluentes para a hidroxocobalamina: soluções injetáveis de 

cloreto de sódio a 0,9%, ringer lactato ou glicose a 5%. Nenhum outro diluente deve 

ser utilizado; 

• Administrar doses segundo a classificação da gravidade da intoxicação por 

cianeto: 

 

 

 

11. Avaliar e cuidar de outras lesões conforme protocolo específico. 
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12. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

13. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência, assim 

que possível. 

 

ATox 8 – Intoxicação por organofosforados e carbamatos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• História de contato cutâneo ou inalatório durante manuseio ou exposição de 

inseticida agrícola (organofosforados ou carbamatos). 

• História de contato cutâneo ou inalatório decorrente de acidente de transporte 

ou industrial. 

• História de ingestão intencional ou acidental de inseticidas ou raticida 

clandestino “chumbinho”, associada com alguns dos seguintes sinais ou sintomas: 

• Hipersecreção brônquica, broncoespasmo, tosse, insuficiência respiratória, 

cianose; 

• Bradicardia, hipotensão; 

• Distúrbios visuais, miose, lacrimejamento, salivação e sudorese excessiva; 

• Dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia; 

• Agitação, fasciculação, convulsão e coma; 

• Polaciúria, incontinência urinária. 

 

Conduta 



 

 

Pá
gi

na
11

35
 

1. Assegurar o uso dos equipamentos de proteção individual adequados 

(Protocolo PE2). 

2. Garantir a segurança da cena (Protocolo PE1). 

3. Em caso de contato cutâneo ou inalatório, remover as roupas com cuidado 

e realizar a descontaminação a partir da lavagem da região afetada com soro 

fisiológico (SF) ou água corrente abundante, se disponível, antes de colocar o 

paciente na ambulância. Em casos de produtos em pó, realizar primeiramente a 

limpeza mecânica, seguida de lavagem. 

4. Realizar a avaliação primária (Protocolo AT1 ou APed 33) e a avaliação 

secundária (Protocolo AT2 ou APed 34), com ênfase para: 

• Garantir a permeabilidade de via aérea; 

• Administrar oxigênio (O2) em alto fluxo para manter saturação de O2 _ 94%; 

• Monitorizar a oximetria de pulso e glicemia capilar; 

• Monitorar os sinais vitais; 

• Realizar entrevista Sinais vitais, Alergias, Medicamentos em uso, Passado 

médico, Líquidos e alimentos, 

Eventos relacionados com o trauma ou doença (SAMPLE); 

• Valorizar informações sobre o agente: 

• Motivo do uso, tipo, nome, frascos ou embalagens, quantidade 

• Situações de risco na residência 

• Condições do paciente: tempo de exposição, via de exposição e profissão. 

5. Instalar acesso venoso. 
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6. Administrar o antídoto atropina conforme tabela abaixo: 

 

 

 

7. Considerar a passagem de sonda nasogástrica nos casos de ingestão 

recente (< 1 hora), se disponível e na ausência de crise convulsiva. Em caso de 

disponibilidade, considerar: 

• Lavagem gástrica com SF; 

• Garantia de proteção das vias aéreas antes do procedimento para os casos 

de rebaixamento do nível de consciência; 

• Administração de carvão ativado (Protocolo ATox 14) por sonda nasogástrica, 

se disponível e transporte demorado, na dose de 1 g/kg (máximo de 50 g), diluído em 

8 mL/g de SF ou água potável, se disponível (diluição de 1:4 ou 1:8), e anotar o horário; 

manter por 30 minutos no estômago, esvaziando-o 



 

 

Pá
gi

na
11

37
 

em seguida. 

8. Afastar outras causas de rebaixamento do nível de consciência (incluindo 

hipoglicemia –Protocolo AC29). 

9. Considerar uso de bicarbonato de sódio, se disponível, em pacientes com 

insuficiência respiratória grave, na dose de 1 a 2 mEq/kg em 2 horas (a atropina não 

age bem na acidose). 

10. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

11. Transportar o paciente na ambulância com janelas abertas, sempre que 

houver contaminação do ambiente. 

12. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

 

ATox 11 – Intoxicação por medicamentos depressores do SNC 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

História de ingestão de medicamentos dos grupos benzodiazepínicos, 

barbitúricos, sedativos, hipnóticos, opioides, anticonvulsivantes ou antipsicóticos, 

associada a presença de depressão neurológica, caracterizada por alteração do nível 

de consciência, como: 

• Sonolência 

• Torpor 

• Coma 
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Pode ou não estar associada a alguns dos seguintes sinais: 

• Miose 

• Depressão respiratória 

• Cianose 

• Bradicardia, hipotensão 

 

Conduta 

1. Assegurar o uso dos equipamentos de proteção individual adequados 

(Protocolo PE2). 

2. Garantir a segurança da cena (Protocolo PE1). 

3. Realizar avaliação primária e secundária (Protocolos AC1 e AC2). 

4. Manter a permeabilidade das vias aéreas, incluindo via aérea avançada se 

necessário. 

5. Administrar oxigênio por máscara, 4 a 6 L/min, ou ventilação assistida em 

caso de depressão respiratória. 

6. Realizar monitorização cardíaca, de pressão arterial e oximetria. 

7. Avaliar glicemia capilar. 

8. Instalar acesso venoso/intraósseo (IO). 

9. Reconhecer a síndrome tóxica (Protocolo ATox 2) 

10. Identifi car o provável agente causal; valorizar informações sobre o agente 

(nome, composição, quantidade), tempo de ingestão. 

11. Nos casos de ingestão recente de doses elevadas e transporte demorado, 

considerar a passagem de sonda nasogástrica, se disponível. Nesse caso: 
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• Considerar lavagem gástrica com soro fisiológico (SF), conforme descrito no 

Protocolo ATox 14; 

• Considerar administração de carvão ativado por sonda nasogástrica, se 

disponível, na dose de 1 g/kg diluída em 8 mL/g de SF ou água potável, se disponível, 

e anotar o horário, conforme procedimento descrito no Protocolo ATox 14; 

• Considerar proteção das vias aéreas antes do procedimento. 

12. Considerar antídotos, se disponíveis, nos quadros com depressão 

respiratória, quando uma única dessas classes medicamentosas estiver envolvida: 

• Intoxicação por opioide no adulto: utilizar NALOXONA, administrando 0,04 mg 

na primeira dose, 0,4 mg na segunda, 2 mg na terceira e 10 mg na quarta, por via 

intravenosa (IV), IO ou endotraqueal. As repetições devem ser efetuadas a cada 2 a 

3 minutos; 

• Intoxicação por benzodiazepínicos: utilizar FLUMAZENIL, administrando 0,1 

a 0,2 mg IV/IO em 15 a 30 segundos. Pode ser repetida até reversão da depressão 

respiratória ou até a quantidade máxima de 1 mg; 

• Evitar a administração dos antídotos em pacientes dependentes de opioides 

ou benzodiazepínicos, pois pode desencadear síndrome de abstinência, com 

convulsões de difícil controle. 

13. Considerar antídoto biperideno, se disponível, nos casos de liberação 

extrapiramidal (hipertonia muscular, desvio conjugado do olhar, trisma, opistótono). 

Administrar 3 a 5 mg intramuscular ou endovenoso em pacientes adultos. 

14. Se possível, levar amostras/embalagem do medicamento ao hospital. 



 

 

Pá
gi

na
11

40
 

15. Remover para hospital de referência, após contato com a Regulação 

Médica. 

 

ATox 12 – Exposição a solventes 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Em casos de atendimento onde se identifi que ou se suspeite do envolvimento 

de solventes (listados no campo “Observações”). 

• Em casos de atendimento onde se identifi que odor característico de solvente 

no ar exalado pelo paciente. 

• Em casos de atendimento de paciente onde se identifi que ou se suspeite de 

inalação e/ou ingestão de solventes e: 

• Na ingestão: ardor em orofaringe, vômito e tosse; 

• Na inalação: euforia inicial seguida de depressão do sistema nervoso central, 

ardor de vias aéreas e tosse. 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (protocolo PE1). 

2. Considerar apoio do Corpo de Bombeiros através da Central de Regulação, 

na suspeita de presença de solvente no ambiente, para retirada do paciente da área 

de risco. 

3. Realizar a avaliação primária (Protocolo AT1). 

4. Realizar a avaliação secundária (Protocolo AT2), com ênfase para: 
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a. Monitorar sinais vitais; 

b. Realizar entrevista Sinais vitais, Alergias, Medicamentos em uso, Passado 

médico, Líquidos e alimentos, 

Eventos relacionados com o trauma ou doença (SAMPLE); 

c. Valorizar informações sobre o agente (tipo, nome, frascos ou embalagens, 

quantidade) e sobre as condições do paciente (tempo de exposição, via de exposição) 

5. Não provocar vômito, não passar sonda nasogástrica, não administrar nada 

por via oral, não realizar lavagem gástrica. 

6. Manter paciente com cabeceira elevada. 

7. Realizar acesso venoso pelo potencial de piora do paciente com coma e/ou 

arritmia. 

8. Estar preparado para parada cardiorrespiratória. 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

 

ATox 13 – Exposição a corrosivos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Em casos de acidentes onde se identifi que ou se suspeite do envolvimento 

de produtos corrosivos (Protocolo ATox 17 sobre identifi cação do produto perigoso). 

• Em casos de atendimento de paciente em que se identifi que ou se suspeite 

de contato com produtos corrosivos e que apresente alguns dos sinais ou sintomas: 
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• Na ingestão: dificuldade de deglutir, dor, edema e eritema de lábio e língua, 

sialorreia e hematêmese; 

• Nos olhos: dor, edema e eritema; 

• Na pele: dor intensa com pouca manifestação flogística no local; 

• Na inalação (em caso de corrosivos voláteis): tosse, dispneia, cefaleia, ardor 

de vias aéreas superiores. 

 

Conduta geral 

1. Avaliar a segurança da cena (protocolo PE1). 

2. Considerar apoio do Corpo de Bombeiros através da Central de Regulação, 

na suspeita de presença de corrosivo volátil no ambiente para retirada do paciente da 

área de risco. 

3. Realizar a avaliação primária (Protocolo AT1). 

4. 4. Realizar a avaliação secundária (Protocolo AT2), com ênfase para: 

a. Monitorar sinais vitais; 

b. Realizar entrevista Sinais vitais, Alergias, Medicamentos em uso, Passado 

médico, Líquidos e alimentos, Eventos relacionados com o trauma ou doença 

(SAMPLE); 

c. Valorizar informações sobre o agente (tipo, nome, frascos ou embalagens, 

quantidade) e sobre as condições do paciente (tempo de exposição, via de exposição) 

5. Adotar a conduta adequada ao caso, conforme Conduta específica abaixo. 

6. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino 
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Conduta específica 

A) Na ingestão: 

1. Proteger as vias aéreas: em caso de suspeita de obstrução da via aérea 

(estridor laríngeo), a intubação orotraqueal deve ser precoce; 

2. Não provocar vômito, não passar sonda nasogástrica, não administrar nada 

por via oral, não realizar lavagem gástrica, não realizar tentativas de neutralização do 

corrosivo; 

3. Obter acesso venoso ou intraósseo; 

4. Manter hidratação com soro fisiológico; 

5. Realizar analgesia conforme protocolo AC37. 

B) No contato com a pele e/ou olhos (veja mais detalhes no protocolo de 

descontaminação ATox 14): 

B.1. Substâncias corrosivas não voláteis: 

1. Remover roupas contaminadas; 

2. Se corrosivo em pó, remover o excesso cuidadosamente com pano seco ou 

compressa seca antes de lavar; 

3. Se pele: lavar abundantemente o local afetado com água corrente, se 

disponível/possível, ou SF; 

4. Se olhos: lavar abundantemente o local afetado de preferência com solução 

salina (SF, ringer lactato); usar água corrente na impossibilidade da solução salina; 

5. Se um único olho for acometido, lateralizar a cabeça mantendo para baixo o 

olho acometido para realizar a lavagem, sem contaminar o olho sadio; 



 

 

Pá
gi

na
11

44
 

6. Obter acesso venoso ou intraósseo; 

7. Realizar analgesia conforme protocolo AC37. 

B.2. Substâncias corrosivas voláteis: 

1. Remover o paciente para local aberto; 

2. Remover a roupa contaminada; 

3. Colocar o paciente na ambulância somente após sua descontaminação 

cutânea; 

4. Se pele ou olhos forem acometidos, realizar os mesmos atendimentos do 

corrosivo não volátil descritos acima; 

5. Se inalação do produto, seguir os procedimentos de descontaminação das 

vias aéreas descritos abaixo. 

C) Na inalação (veja mais detalhes no protocolo de descontaminação ATox 14): 

• Nebulização com SF. 

• Se broncoespasmo presente, associar fenoterol, 10 gotas diluídas em 5 mL 

de SF sob inalação por máscara com oxigênio, 6 L/min; repetir a cada 20 minutos se 

necessário, até três nebulizações. 

 

ATox 14 – Descontaminação 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Quando houver necessidade de remover ou neutralizar agentes químicos 

tóxicos que foram ingeridos, inalados ou entraram em contato com a pele ou olhos de 

um paciente. 
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Conduta geral 

1. Atentar para a segurança da cena e utilizar equipamento de proteção 

individual completo; 

2. Determinar a necessidade de descontaminação antes da completa 

abordagem e atendimento do paciente; 

3. Identificar o produto ou substância ou agente que necessite ser eliminado ou 

neutralizado; 

4. Atentar para o protocolo específico de atendimento para o contaminante ou 

intoxicante encontrado; 

5. Determinar se o paciente pode ser manipulado antes da descontaminação, 

sem risco para a equipe; 

6. Se não houver risco, proceder à avaliação do paciente e adotar as condutas 

pertinentes ao caso, conforme protocolos específicos; 

7. Se houver necessidade ou indicação de descontaminação e seguir as 

orientações constantes na CONDUTA ESPECÍFICA descrita abaixo; 

8. Seguir as demais orientações constantes dos protocolos específicos para as 

substâncias causadoras da intoxicação. 

 

Conduta específica 

A indicação de uma determinada descontaminação consta dos protocolos 

específicos dos agentes contaminantes ou intoxicantes. Os procedimentos de 

descontaminação estão descritos abaixo. 
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NA CONTAMINAÇÃO POR VIA DIGESTIVA: 

• Como regra, NÃO induzir vômitos e não administrar líquidos por via oral. 

• LAVAGEM GÁSTRICA: como regra, NÃO deve ser realizada no atendimento 

pré-hospitalar. Raramente, em transporte prolongado e atendimento em área remota, 

pode ser considerada pelo médico intervencionista, se habilitado e preparado. 

Consiste na passagem de sonda nasogástrica (SNG) de grosso calibre, na 

administração de pequena quantidade de líquido [soro fisiológico (SF) ou água 

potável] e na aspiração sequencial do mesmo volume, repetidas vezes, com o objetivo 

de remover substâncias tóxicas do estômago, incluindo comprimidos. Paciente deve 

ser posicionado em decúbito lateral esquerdo. 

• CARVÃO ATIVADO: indicado nos casos de ingestão de agentes tóxicos que 

sejam adsorvidos pelo carvão ativado. Preferencialmente utilizado no ambiente 

hospitalar. No SAMU, se disponível no serviço, pode ser utilizado em casos de 

transporte prolongado ou atendimento em área remota e dentro da primeira hora de 

ingestão do agente. 

• As vias aéreas devem estar intactas. Caso haja depressão neurológica ou 

respiratória, as vias aéreas devem ser protegidas antes da administração do carvão 

ativado; 

• Passar SNG; 

• Separar a quantidade total a ser utilizada, sendo 1 g/kg, no máximo 50 g; 

• Diluir na proporção de 8 mL de SF ou água potável para cada grama do carvão 

ativado. Exemplos: 
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1) Paciente com 50 kg ou mais, diluir 50 g de carvão ativado em 400 mL de SF 

ou água potável.  

2) Paciente com 40 kg, diluir 40 g de carvão ativado em 320 mL de SF ou água 

potável; 

• Introduzir a diluição pela SNG e anotar o horário; 

• Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo com o objetivo de retardar o 

esvaziamento gástrico; 

• Após cerca de 30 minutos, esvaziar o estômago pela SNG; 

• Outras doses de carvão ativado poderão ser novamente utilizadas no 

ambiente hospitalar. 

Observação: 

• O carvão ativado é ineficaz nas exposições a álcoois, sais de ferro e lítio e 

contraindicado nas exposições a hidrocarbonetos, óleos essenciais, hipoclorito de 

sódio e cáusticos; 

• Restos de carvão ativado no estômago serão eliminado pelas fezes; 

• Se houver dúvidas sobre a efi ciência ou indicação ou algum detalhe técnico 

sobre o uso do carvão ativado em uma determinada intoxicação ou situação, use a 

Regulação Médica para realizar contato com um Centro de Intoxicação. 

 

NA CONTAMINAÇÃO POR VIA RESPIRATÓRIA: 

• Manter o paciente em ambiente aberto, livre do agente contaminante, com 

oxigênio (O2) suplementar. 

• Realizar nebulização com SF. 
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• Se broncoespasmo presente, associar fenoterol, 10 gotas diluídas em 5 mL 

de SF sob inalação por máscara com O2, 6 L/min; repetir a cada 20 minutos se 

necessário, até três nebulizações. 

 

NA CONTAMINAÇÃO POR VIA CUTÂNEA: 

• Remover as vestes ou equipamentos contaminados, com especial cuidado 

para não agravar a contaminação de áreas corpóreas, em especial a face. Cortar as 

vestes é mais seguro; 

• Se o agente for pó ou sólido, retirar o excesso com pano seco ou compressa, 

antes de lavar; 

• Realizar lavagem da área afetada ou corporal com fluxo de água corrente, 

com especial atenção para cabelos, axilas, umbigo, região genital e subungueal; 

• Considerar cobrir ferimentos antes de iniciar a lavagem corporal; 

• Evitar hipotermia; 

• Em contaminações extensas ou por produto de elevada toxicidade, considere 

aguardar a descontaminação por equipe especializada e equipada para tal, para 

depois realizar atendimento do paciente. 

 

NA CONTAMINAÇÃO DOS OLHOS: 

• Lavar os olhos com fl uxo contínuo de água ou SF, com as pálpebras abertas, 

a partir do canto do olho (próximo ao nariz) para a lateral da face, por no mínimo, 20 

minutos. Pode ser realizado durante o transporte ao hospital; 
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• Se um único olho for acometido, lateralizar a cabeça mantendo para baixo o 

olho acometido para realizar a lavagem, evitando contaminar o olho sadio. 

• Se os dois olhos forem acometidos, lavá-los com fl uxo contínuo de SF ou 

água, do centro ou região entre os olhos para as laterais. Proteja o restante da face 

com compressas. Uma forma improvisada que pode 

ser útil é a utilização de cateter para O2, tipo óculos, colocando a dupla saída 

sobre a parte superior do nariz, próxima ao canto dos olhos, mantendo uma saída de 

cada lado do nariz e direcionada para cada olho. Conecte o cateter a um frasco de SF 

e mantenha fluxo contínuo. 

 

ATox 15 – Acidentes com animais peçonhentos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Relato de picada por animal silvestre conhecido ou não (se desconhecido, 

trate como animal venenoso); 

• Presença de marcas causadas pelas picadas associada a dor local, edema, 

eritema e bolhas; 

• Em casos mais graves, pode haver ptose palpebral, colúria e oligoanúria, 

alterações visuais, insuficiência respiratória aguda e em casos extremos, torpor, 

inconsciência e choque anafilático. 

 

Conduta 

1. Realizar avaliação primária (Protocolo AT1), com ênfase para: 
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• Oximetria de pulso; 

• Administrar oxigênio (O2) por máscara facial em altos fluxos, se saturação de 

O2 < 94%. 

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo AT2). 

3. Manter paciente em repouso absoluto. 

4. Instalar acesso venoso e realizar reposição volêmica. 

5. Considerar analgesia (Protocolo AC37). 

6. Lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir com curativo estéril seco. 

7. Não utilizar torniquete. 

8. Obter descrição, imagem ou o próprio animal (se morto e acondicionado em 

dispositivo fechado e protegido). 

9. Realizar contato com a Regulação Médica para definição do 

encaminhamento e/ou unidade de saúde de destino. 

10. Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência. 

11. Considerar contato médico a médico com centro de controle de intoxicação 

da sua região. 

12. Considerar transmissão da imagem do animal e da lesão para o centro de 

controle de intoxicação da sua região. 

 

ATox 16 – Primeiro na cena com produtos perigosos 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 
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Quando a equipe do SAMU for a primeira instituição a chegar num local que 

apresente: 

• Informação da Central de Regulação sobre a presença de produtos perigosos 

(PP) no local; 

• Acidente com veículo identificado como transportador de PP; 

• Acidente com veículos que apresentem embalagens com a simbologia de PP; 

• Acidente com veículo onde exista vazamentos de produtos com ou sem identifi 

cação; 

• Acidente com PP em instalações industriais, depósitos ou instalações 

comerciais; 

• Acidentes com PP em tubovias (tubulações); 

• Qualquer acidente onde houver a presença de PP confirmada ou suspeita. 

 

Conduta 

1. Garantir a segurança da cena (Protocolo PE1). 

2. Manter uma distância segura do veículo ou equipamento sinistrado ou 

produto derramado ou vazado. 

3. Aproximar-se com cautela do local do acidente, mantendo o vento pelas 

costas em relação ao veículo ou 

equipamento sinistrado. 

4. Evitar se posicionar nos locais mais baixos em relação ao local do acidente. 

5. Informar a Central de Regulação sobre a chegada no local e fornecer dados 

preliminares. 
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6. Confirmar a presença ou indícios de PP e estimativa de vítimas. 

7. Informar a Central de Regulação com o maior detalhamento possível dados 

da identificação do produto 

(Protocolo de identifi cação de PP – ATox 17), identifi cação da via e local do 

acidente, quilometragem, sentido, pontos de referência, acessos alternativos, etc., 

mantendo os requisitos de segurança deste protocolo. 

8. Aguardar orientações da Central de Regulação. 

9. Certificar-se que, em caso de atendimento às vítimas que saem ou foram 

retirados da zona quente, estas não estejam contaminadas e, caso estejam 

contaminadas, atender as determinações dos protocolos específicos (Protocolo de 

descontaminação – ATox 14). 

10. Informar a Central de Regulação se houver visível contaminação ou 

possibilidade de contaminação de recursos hídricos, para que esta comunique de 

imediato a empresa responsável pelo abastecimento público de água na região. 

 

ATox 17 – Identificação do produto perigoso 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Quando houver indícios de presença de produtos perigosos (PP) na cena, tais 

como: 

• Acidente com envolvimento de veículo de carga rodoviário, ferroviário ou 

marítimo do tipo tanque, tipo baú, carroceria, outros; 

• Presença de qualquer placa de identifi cação de risco (simbologia de risco); 
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• Embalagens sem identifi cação como caixas, bombonas, etc.; 

• Acidente em indústria, área de armazenamento, depósitos, dutovias, outros; 

• Acidentes em locais de revenda de produtos químicos; 

• Incêndios, fumaça, névoa; 

• Odores no ar que se respira em cenas de acidente; 

• Vazamento de produtos líquido, sólido, gasoso. 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (Protocolo PE1), com ênfase para o correto 

posicionamento na presença de fogo, fumaça ou vapores. 

2. Buscar identificação do produto: 
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ATox 18 – Produtos perigosos - princípios gerais 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Em toda ocorrência onde houver a presença confirmada ou suspeita de 

produtos perigosos (PP). 

 

Conduta 

1. Garantir a segurança da cena (Protocolo PE1). 

2. Atentar para protocolo Primeiro na cena com PP (Protocolo ATox 16). 

3. Atender o Protocolo de identifi cação de PP (Protocolo ATox 17). 

4. Utilizar, incondicionalmente, no atendimento às vítimas de PP, equipamentos 

de proteção individual como roupas, botas, luvas, máscaras e outros adequados à 

situação, definidos pelo comando especializado em operações com PP. 

5. Compreender o papel (competências e responsabilidades) de outras 

instituições envolvidas nas ocorrências com PP. 

6. Efetuar a descontaminação de pequena área do corpo conforme preconizado 

no Protocolo ATox 14, ressalvadas as precauções de segurança. 

 

ATENÇÃO: A descontaminação de áreas corporais extensas deve ser efetuada 

por equipe preparada com recursos materiais e humanos adequados. 
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7. Atender os pacientes com contaminação por produtos de alta toxicidade, 

mesmo em pequena área do corpo, só após sua descontaminação por equipe 

adequadamente preparada. 

8. Retirar roupas e calçados contaminados ou suspeitos, sendo essa ação 

fundamental para o sucesso do procedimento de descontaminação. 

9. Manter permanente troca de informações com a Regulação Médica. 

 

15.1.9. SAV Incidentes Múltiplas Vítimas  

 

AMV1 – Atribuições da primeira equipe a chegar na cena de incidente de 

múltiplas vítimas (IMV) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Quando a equipe de suporte avançado é a primeira a chegar em um cenário 

onde existam cinco ou mais vítimas. 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena e atuar apenas em área segura; 

2. Estacionar o veículo em local seguro e informar a Central de Regulação 

Médica sobre a chegada no local; 

3. São atribuições iniciais dos diferentes profissionais: 

• CABE AO CONDUTOR: 
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• Iniciar a sinalização da área do incidente; 

• Orientar o posicionamento de outras ambulâncias que cheguem na cena. 

• CABE AO MÉDICO E AO ENFERMEIRO: 

• Estimar o número de vítimas e a gravidade dos ferimentos (mecanismo do 

trauma, natureza do evento, etc.); 

• Avaliar riscos potenciais e magnitude do evento; 

• Avaliar a necessidade de recursos adicionais e especializados (Corpo de 

Bombeiros, Polícia, Agentes de Trânsito, etc.); 

• Estabelecer um perímetro de segurança, se for necessário; 

• Reportar todas as informações do evento à Regulação Médica; 

• Organizar a distribuição dos recursos humanos e materiais nas áreas de 

atendimento, conforme necessidade. 

4. São atribuições exclusivas do 1º médico na cena: 

• Assumir a coordenação médica na cena, ainda que temporariamente; 

• Se não houver risco, determinar o início da triagem das vítimas pelo Método 

START (Simple Triage and Rapid Treatment) (Protocolos AMV3 e AMV4); 

• Avaliar a necessidade de organizar uma área de concentração de vítimas 

(ACV) ou Posto Médico Avançado (PMA) e estabelecer um local seguro para as 

vítimas; 

• Estabelecer ou designar um membro da equipe (preferencialmente o 

condutor) para organizar o fluxo de chegada e saída das ambulâncias, bem como uma 

área de espera dos recursos adicionais; 
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• Manter a Central de Regulação Médica atualizada sobre o andamento do 

evento; 

• Interagir com os representantes de outras instituições envolvidas e presentes 

na cena ou que forem chegando, respeitando suas competências e atribuições 

profissionais específicas; 

 

• Informar a Central de Regulação Médica sobre a finalização dos atendimentos 

e consequente 

desmobilização das ações e recursos. 

 

AMV2 – Atribuições da equipe de suporte avançado de vida (SAV) ao 

chegar na cena de um incidente de múltiplas vítimas (IMV) em andamento 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão SAV na cena de IMV em andamento. 

 

Conduta 

1. Considerar os princípios de segurança da cena e a sinalização para 

aproximar-se e estacionar a viatura na área designada pelo comando do IMV; 

2. Apresentar-se ao comando geral do IMV portando seus equipamentos 

básicos [equipamento de proteção individual (EPI), mochilas, desfibrilador e prancha 

longa são fundamentais] e disponibilizar-se para as ações necessárias; 

3. Considerar as ações: 
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• CASO NÃO HAJA MÉDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR (APH) NO LOCAL 

• O médico do SAV assume a coordenação das ações médicas na cena, 

verificando o que já foi realizado pelas equipes locais e identifica o que ainda não foi 

implementado dentre o elencado a seguir: 

• Ações para a segurança, sinalização e isolamento da cena; 

• Organização da frota; 

• Estimativa do número e da gravidade das vítimas, assim como necessidade 

de recursos adicionais e especializados (Corpo de Bombeiros, Polícia, Agentes de 

Trânsito, etc.) (Protocolo PE31); 

• Triagem das vítimas; 

• Instalação de área de concentração de vítimas (ACV); 

• Atendimento das vítimas; 

• Atualização da Central de Regulação Médica sobre o andamento do incidente 

e as necessidades; 

• A equipe de SAV interage com os representantes de outras instituições 

envolvidas e presentes na cena, respeitando suas competências e atribuições profi 

ssionais específicas. 

• Informa a Central de Regulação quando da finalização dos atendimentos e 

consequente desmobilização das ações e recursos. 

 

• CASO HAJA MÉDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE APH NO LOCAL 
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• O médico do SAV deverá apresentar-se ao médico local, disponibilizar-se e 

considerar a possibilidade de: 

• Assumir a coordenação médica local; 

• Compartilhar a coordenação de acordo com pactuações locais; 

• Seguir as orientações da coordenação local; 

• Participar da assistência; 

• Reportar a decisão à Regulação Médica. 

 

AMV3 – Triagem de múltiplas vítimas 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Incidente de múltiplas vítimas (IMV) em andamento. 

 

Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena (Protocolo PE1); 

2. Na cena segura, realizar a triagem das vítimas de acordo com o método 

START (Simple Triage and Rapid Treatment); 
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2. Classificar e identificar de forma visível todas as vítimas conforme prioridade de 
tratamento e transporte, utilizando identificadores de cores: 

 

 

 

 

AMV4 – Triagem de múltiplas vítimas envolvendo crianças 

 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

Incidente de múltiplas vítimas (IMV) envolvendo crianças de até 8 anos de 

idade ou com características dessa faixa etária. 
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Conduta 

1. Avaliar a segurança da cena; 

2. Na cena segura, realizar a triagem das vítimas de acordo com o método 

JumpSTART (Simple Triage and Rapid Treatment for Children): 
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3. Classificar e identificar as vítimas conforme prioridade de tratamento e 

transporte, utilizando identificadores de cores: 

 

 

AMV5 – Organização de área de concentração de vítimas (ACV) 

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão 

• Em situação de incidente com múltiplas vítimas cujas características levem à 

necessidade de alocar as vítimas segundo níveis de prioridade de atendimento e 

transporte para o hospital. Destacam-se, dentre outras, as seguintes características: 

• Alto número de vítimas; 

• Vítimas espalhadas por uma área extensa; 

• Cena do incidente insegura ou instável; 

• Otimizar os recursos humanos e materiais; 

• Facilitar o gerenciamento da resposta; 

• Facilitar as ações conjuntas com outras instituições. 

 

Conduta 
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1. Organizar a área de concentração de vítimas (ACV) em local seguro (zona 

fria), o mais próximo possível do incidente e sempre que possível, com as seguintes 

características: 

• Isolada do público; 

• Adequada ao número de vítimas do incidente; 

• Acessível aos veículos de emergência (próximo ao bolsão de ambulâncias) e 

à rota de saída; 

• Passível de ampliação; 

• Local plano; 

• Fácil visibilidade; 

• Sentido do vento do posto médico avançado (PMA) para a zona quente 

(evitando fumaça e gases na área); 

• Adequada mobilidade da equipe no atendimento às vítimas; 

• Facilidade para montagem de equipamentos, materiais e medicamentos. 

2. A ACV pode ser organizada com o posicionamento de lonas com cores 

similares às usadas na classificação do método START (Simple Triage and Rapid 

Treatment) (vermelha, amarela, verde, cinza) e separadas umas das outras conforme 

os seguintes princípios gerais: 

• As áreas vermelha e amarela devem ser montadas próximas entre si e 

próximas da entrada de ambulâncias, para viabilizar a reclassificação e o 

posicionamento das vítimas se necessário, bem como facilitar a evacuação dessas 

vítimas; 
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• A área verde deve ser mantida mais distante das anteriores para evitar que 

as vítimas circulem nas demais áreas, bem como evitar o desvio de atenção das 

equipes de atendimento; 

• A lona cinza ou preta deve ser colocada afastada das demais e da visibilidade 

do público. 

3. As vítimas triadas, identificadas por cores e transportadas para a ACV 

devem, se possível, receber uma nova triagem antes de serem posicionadas na área 

correspondente à sua cor. 

4. São princípios básicos para o atendimento nas diferentes áreas: 

• Ao chegar na cena os profi ssionais devem se apresentar ao comando geral 

do incidente de múltiplas vítimas (IMV) portando seus equipamentos básicos 

(equipamento de proteção individual, mochilas, desfribilador externo automático ou 

desfibriladores, prancha longa), dirigindo-se em seguida para a área 

de trabalho que lhe for designada; 

• Cada área de atendimento segmentada por cores deve possuir uma 

coordenação. Na área vermelha recomenda-se fortemente a coordenação por um 

médico de suporte avançado de vida (SAV). Se necessário, esse profissional poderá 

acumular a função de comando do IMV; 

• O atendimento deve considerar a realização de medidas de suporte à vida; 

• Qualquer necessidade de equipamento ou material adicional deve ser 

reportada ao coordenador de área. 

5. São princípios básicos da evacuação/transporte para o hospital: 
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• Todo o processo de evacuação deve ser acompanhado pela Regulação 

Médica, que é responsável, dentre outras ações, pela determinação da unidade de 

saúde de destino; 

• O coordenador das diferentes áreas deve identifi car as vítimas prioritárias 

para o transporte; 

• Cabe ao coordenador do ACV o contato com a Regulação Médica para a 

definição da unidade de saúde do destino; 

• As vítimas vermelhas devem ter prioridade no transporte, que deve ser 

realizado sempre que possível com uma equipe completa de SAV. Se não houver 

médicos sufi cientes, a vítima deverá ser preparada o melhor possível para o 

transporte por um suporte básico de vida (SBV); 

• Dependendo do volume de vítimas e da disponibilidade de ambulâncias, 

podem ser transportadas duas vítimas em uma mesma viatura. Vítimas vermelhas não 

devem ser transportadas em pares; 

• Aeronaves aeromédicas de asa rotativa podem ser utilizadas nos casos de 

vítimas graves e que necessitem de recursos hospitalares mais complexos e/ou 

distantes; 

• As vítimas amarelas podem ser transportadas por equipes de SBV e em 

duplas se possível, com vistas a otimizar os recursos; 

• É fundamental que seja designado um responsável pelos registros de nome 

ou características da vítima, hospital de destino e equipe responsável pelo transporte; 

• As vítimas verdes poderão ser transportadas por equipes de SBV ou 

prioritariamente por outros veículos disponíveis. 
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6. Realizar a desmobilização do ACV após o transporte do último paciente e 

sob o conhecimento e autorização do Comando do IMV. 

 

SAMU E AS CENTRAIS DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIAS 

 

A central de regulação médica das urgências é parte integrante do Samu 192, 

definida como uma estrutura física com a atuação de profissionais médicos, 

telefonistas auxiliares de regulação médica (Tarm) e rádio--operadores (RO) 

capacitados em regulação dos chamados telefônicos que demandem orientação e/ou 

atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das 

necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das 

referências e contra referências dentro da Rede de Atenção à Saúde. 

As centrais de regulação do Samu 192 deverão ser regionalizadas, a fim de 

ampliar o acesso às populações dos municípios em todo o território nacional. Os 

municípios com população igual ou superior a 500.000 (quinhentos mil habitantes que 

já possuem Samu 192 poderão constituir, por si só, uma região, para fins de 

implantação de central de regulação das urgências, desde que todos os municípios 

do seu entorno já estejam cobertos por outra central de regulação das urgências. 

Projetos regionais com população inferior a 350.000 (trezentos e cinquenta 

mil habitantes serão analisados pela área técnica da Coordenação-Geral de 

Urgências e Emergências (CGUE/DAE/SAS/MS), no senti- do de se buscar a 

adequação da cobertura do componente Samu 192 às peculiaridades regionais, 

que estarão detalhadas no respectivo projeto. 
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A base descentralizada deve contar com uma infraestrutura que garanta tempo-

resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente 

Samu 192 regional ou sediado em município de grande extensão territorial e/ou baixa 

densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a 

configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e 

estacionamento das ambulâncias 

 

 

15.2. SAMU Cubatão: 

 

Situado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1-127, Casqueiro, Cubatão/SP, 

CEP 11530-030. O SAMU de Cubatão funciona 24 horas por dia, 24 horas por 

semana. Possui 01 sala de regulação, com quarto de repouso para médicos e tarms 

e banheiro, 01 sala de descanso (TV), 01 quarto de repouso dos condutores / 

motoristas, 01 cozinha / refeitório, 01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino, 01 

sala de treinamento (NEU), 01 sala do administrativo, 01 sala de supervisores, 01 

quarto de repouso dos enfermeiros e almoxarifado dos equipamentos, 01 sala de 

utilidades (lavagem de material, carregamento das baterias dos rádios HT etc), 01 

almoxarifado (materiais e medicação) e 01 sala DML. 

Veículos: 01 ambulância de suporte avançado de vida UTI, 02 ambulâncias de 

suporte básico de vida. 
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15.2.1. Relatório Visita técnica Samu 

 

Na visita a esta Unidade fomos acompanhados pela Sra. Maria Elizabeth Silva 

Melo, chefe de serviço pronto atendimento. 

 

15.2.1.1. Estrutura Física 

 

A Unidade é apenas em pavimento (térreo). 

Acesso único. 

A estrutura física necessita de adequações.  

Os banheiros precisam de melhoria, nem sempre há material de higiene 

adequado.  

A sala de tarm´s é devidamente equipada, porém os equipamentos não 

possuem manutenção preventiva. 

Todo sistema é devidamente registrado. 

Não há vigilante patrimonial e a limpeza é terceirizada diretamente pela 

Prefeitura. 

O SAMU possui 01 Ambulância S.A.V. – Suporte Avançado de Vida, 02 

Ambulâncias Básicas, cedidas pelo município e 03 Ambulâncias Básicas cedidas pelo 

Instituto Alpha. 
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15.2.1.2. Atendimento 

 

É realizado aproximadamente 60 chamados por dia para ambulância básica. 

Os equipamentos médicos da unidade são todos patrimônios da Prefeitura e 

segundo informações não há contrato de manutenção dos mesmos. 

 

15.2.1.3. Fotos 

 

 

Frente do Samu – Cubatão 
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Frente 
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Entrada 
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Corredor 
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Sala do Tarms  
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Tarms 
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Banheiro 

  

 

 

Banheiro 

 

Copa 
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Motolâncias 

 

 

16.MODELO ASSISTENCIAL 

 

 

O Instituto fará a operacionalização da gestão dos serviços, compreendendo a 

execução das atividades e serviços de assistência à saúde, metas operacionais, 

definição dos indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade na prestação 

dos serviços, prazo de execução, bem como a sistemática econômico - financeira da 

gestão na prestação de serviços nas Unidades de Atendimento 24 horas/dia, todos os 

sete dias da semana, inclusive feriados. Devendo  estes comporem uma rede 

organizada de atenção à 
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s urgências através da oferta de atendimento ininterrupto com qualidade, 

dedicação e competência. Provido de equipe assistencial qualificada e garantia de 

recursos tecnológicos de assistência aos pacientes com risco de morte, ou cujo estado 

de saúde necessite de atendimento imediato. 

 

16.1. Organograma - Pronto Socorro Central 

 

O Instituto propõe-se a trabalhar conforme organograma abaixo: 
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16.2. Organograma - Pronto Socorro Infantil 

 

O Instituto propõe-se a trabalhar conforme organograma abaixo: 
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16.3. Organograma – SAMU 

 

O Instituto propõe-se a trabalhar conforme organograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor Clínico
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17. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES 

 

 O Instituto prestará assistência com recursos humanos e técnicos, 

próprios e cedidos pelo município de Cubatão, os usuários do SUS – Sistema Único 

de Saúde, oferecendo seus profissionais com a qualificação adequada ao grau de 

complexidade da assistência e da capacidade operacional já instalada no Pronto 

Socorro Central “Guiomar Ferreira Roebbelen”, Pronto Socorro Infantil “Enf.º Joaquim 

Nogueira” e Serviço de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU, os serviços de 

saúde previstos nesse Termo de Referência que compõe o edital deste chamamento. 

A Contratação será de acordo com o solicitado e está disposto no item 27 desta 

proposta. O Instituto esclarece que diante da rotina diária adquirida neste período em 

que a entidade foi contratada através de contrato emergencial com o presente ente 

público, verificou-se que houve a necessidade de cobertura de plantões médicos 

muito além do que está previsto neste chamamento. 

Diante disto, ressaltamos que qualquer despesa com recursos humanos (férias, 

licença premium, licença médica, exoneração, atestados, folga natalícia ou qualquer 

cobertura de plantão) e serviços diversos não constantes no cronograma físico 

financeiro serão de responsabilidade do ente público haja visto que o Instituto não 

poderá exceder o valor mensal deste.  

Toda e qualquer alteração ao acordado será realizada mediante aditamento ao 

Contrato de Gestão. 
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17.1. Pronto Socorro Central e Infantil 

 

17.1.1. Estrutura Mínima já existente no Pronto Socorro Central 

 

22 (vinte e dois) leitos, sendo: 11 (onze) unidades de observação; 06 (seis) 

semi -intensiva e 05 (cinco) de emergência; 04 (quatro) salas de atendimento, sendo: 

02 (dois) consultórios de clínica médica; 01 (um) consultório de ortopedia e 01 (um) 

consultório de odonto; 06 (seis) salas de apoio, sendo: 01 sala de hidratação; 01 sala 

de inalação; 01 sala de gesso; 01 sala de acolhimento; 01 sala de medicação e 01 

sala de procedimentos. 

 

17.1.2. Estrutura Mínima já existente no Pronto Socorro Infantil 

 

01 sala de medicação, 01 sala de inalação, 02 consultórios médicos, 01 sala 

de emergência com expurgo e banheiro, 01 repouso com 5 leitos, 01 antessala de 

medicação, 01 isolamento, 01 descanso de funcionários, 02 banheiros masculino e 

feminino de paciente, 01 cozinha e dois banheiros para funcionários, 01 sala de 

materiais de limpeza, 01 recepção, 01 sala de documentos/administrador e 01 

conforto médico. 

 

17.1.3.  Atendimento Médico 

 

O Instituto prestará atendimento médico considerando os fatores abaixo: 
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o Uniformização dos colaboradores; 

o Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações 

comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em 

vigor, bem como com todos os gastos e encargos com os profissionais contratados, 

inclusive nas rescisões. 

o Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base 

de dados para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público, a qualquer tempo, 

permanecendo de propriedade da municipalidade, após o término do contrato. 

o Garantir que seus profissionais contratados realizarão plantões diários 

de no máximo 24 horas, garantindo que a escala dos plantões não sofra interrupção 

ou lacunas, por ausência de profissionais. 

o Garantir a contratação de profissionais médicos qualificados de forma a 

oferecer aos usuários dos serviços assistenciais de excelência. Os profissionais 

deverão obrigatoriamente apresentar certificados de conclusão de curso, habilitação 

profissional e cursos necessários à assunção da função. Cópia destes documentos 

deverão ser entregues à Administração Municipal e atualizadas, sempre que houver 

inclusão ou exclusão de profissional no quadro da empresa. 

o Todos os profissionais envolvidos diretamente na prestação dos 

serviços de atenção à saúde deverão estar registrados nos respectivos conselhos 

profissionais e atender às normas e requisitos próprios, conforme a regulamentação 

do Ministério da Saúde (MS); 

o O Instituto será responsável pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta 
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de higidez financeira e por prejuízos causados pelos terceiros por ela contratados 

para a execução de serviços do Contrato de Gestão; 

o Os contratos com terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, 

não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder 

Público; 

o Na hipótese de subcontratação, os contratos entre o Instituto e os 

subcontratados deverão prever cláusula de possibilidade de sub-rogação à 

SMS/CUBATÃO, visando à continuidade da prestação adequada dos serviços; 

o O conhecimento da SMS/CUBATÃO acerca de eventuais contratos 

firmados com terceiros não exime o Instituto do cumprimento, total ou parcial, de suas 

obrigações decorrentes do Contrato de Gestão; 

o O Instituto será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não 

podendo ser imputada qualquer responsabilidade à SMS/CUBATÃO, exceto aquelas 

relativas aos funcionários públicos cedidos e as referentes aos passivos existentes 

antes da data de início de prestação de serviço; 

o Os profissionais a serem alocados nas funções indicadas no presente 

Termo de Referência deverão possuir qualificação exigido pelo Ministério da Saúde 

para habilitação e faturamento pela SMS/CUBATÃO dos serviços prestados aos 

beneficiários do SUS na unidade. Para tanto, deverão ser atendidas as 

obrigatoriedades da legislação vigente, inclusive a que diz respeito à Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO); 

o A seleção de pessoal pelo Instituto será conduzida de forma pública, 
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objetiva e impessoal, nos termos do regulamento próprio a ser editado pela própria; 

o Fornecer a SMS/DAHUE as informações necessárias para garantir que 

todos os profissionais por ela empregados e ativos sejam devidamente cadastrados 

no SCNES. 

o Adotar valores compatíveis com os níveis médios de remuneração, 

praticados no mercado, no pagamento de salários e de vantagens de qualquer 

natureza, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. 

o Utilizar para a contratação de pessoal, critérios técnicos inclusive quanto 

ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais 

vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias. 

o Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os usuários, por 

eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, 

negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por 

profissionais subordinados à unidade de atendimento, no desenvolvimento de suas 

atividades. 

o Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços 

inerentes às atividades do presente objeto, ficando esta como a única responsável 

pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, 

respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a 

SMS/CUBATÃO de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, e apresentar 

trimestralmente à SMS/CUBATÃO, relação dos profissionais responsáveis pela 

prestação dos serviços, incluindo sua formação e titulação, exceto aquelas relativas 

aos funcionários públicos cedidos. 
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o Implantar e manter o Sistema de Gerenciamento das Ações Médicas de 

Pronto-Socorro Central, com todo equipamento hardware e de rede necessários, bem 

como materiais de consumo e de informática. 

 

Nota: Novas Especialidades de Atendimento de Programas Especiais 

 

Se, ao longo da execução, ocorrer novas situações que excedam ao então 

acordado no contrato firmado e das quais determinem à realização de outros tipos de 

atividades, seja pela introdução de novas especialidades médicas, seja pela 

realização de programas especiais para determinado tipo de usuário, extrapolando o 

atendimento rotineiro das unidades, o Instituto poderá solicitar ajuste econômico-

financeiro e será  ser discriminada e homologada através de Repactuação do 

Contrato. 

 

17.2. Outros serviços: 

 

O Instituto fará a operacionalização e o gerenciamento das unidades e dos 

serviços abaixo: 

 

17.2.1. Lavanderia e Rouparia 

 

O Instituto irá assegurar os serviços de lavanderia hospitalar, para as unidades 

integrantes deste Termo de Referência, quer própria ou terceirizada, preservando pela 
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qualidade dos serviços prestados e em observância às Portarias e Normas vigentes, 

para todo o enxoval utilizado no Pronto Socorro Central, Pronto Socorro Infantil e 

SAMU. 

Será realizado o inventario dos bens, bem como a avaliação técnica das atuais 

condições do enxoval, fazendo constar no laudo o estado de conservação destes. 

 

17.2.2. Alimentação 

 

O Instituto irá fornecer alimentação adequada para cada paciente internado e 

acompanhante dos Prontos Socorros Central e Infantil, inclusive dieta enteral, 

conforme as normas vigentes da ANVISA e demais normas que se façam necessárias 

a observância para a execução dos serviços de nutrição hospitalar. 

 

17.2.3. Limpeza 

 

O Instituto irá acompanhar a empresa Contratada diretamente pelo Município 

de Cubatão para realizar a limpeza das unidades, observando se estão sendo 

cumpridas as regras sanitárias e de segurança, para que haja organização, ordem e 

segurança nas unidades. Ressaltamos ainda que: 

 

o Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a 

prática da boa técnica e normas estabelecidas pela legislação vigente no que 

concerne ao controle de infecção. 
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o As técnicas de limpeza e soluções, observarão o disposto na Portaria nº 

2.616, de 12/05/98, do Ministério da Saúde, no Manual de Procedimento de Artigos e 

Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (1994) e no Manual 

de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde (1985). 

O Instituto fica responsável pela limpeza concorrente e terminal das unidades 

móveis contratadas pela OSS. 

 

17.2.4. Gases Medicinais 

 

O Instituto irá manter o fornecimento do líquido referente aos gases medicinais, 

para o funcionamento das unidades do Pronto Socorro Central e Infantil. 

 

17.2.5. Exames 

 

O Instituto irá prestar apoio diagnóstico por imagem e “in loco”, nas 24 horas 

do dia, de acordo com a necessidade clínica para investigação diagnóstica, conforme 

abaixo: 

 

 Eletrocardiograma 

 Raio-x - radiografia geral (com fornecimento de equipamento e insumos) 
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17.3. Metodologia de atendimento dos serviços 

 

17.3.1. Recepção  

Serviço de Recepção do Paciente, onde será realizado Cadastro com foto 

digital e/ou Atualização do mesmo no Sistema de Tecnologia da Informação. 

Limitando a recepção apenas ao preenchimento do cadastro eletrônico e 

indicação do Paciente conforme tipo de atuação em clínica médica, pediatria ou 

ortopedia através de Chamada Eletrônica e Fila Eletrônica para a sala de 

Acolhimento e Classificação de Risco. 

 

 

17.3.2. Sala de Acolhimento e Classificação de Risco  

 

Tecnologia da Informação possuindo mecanismo de Chamada Eletrônica e 

Fila Eletrônica através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes características: 

Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento e Chamada de 

Voz (Sistema Voice), em todos os atendimentos direcionados a sala de Acolhimento 

e Classificação de Risco. 

Na sala de acolhimento e classificação de risco o profissional da área da saúde 

vai priorizar ou não o atendimento do paciente junto ao consultório médico. 

A Enfermeira da classificação de risco será rotativa, criando um fluxo dentro da 

unidade e estipulando uma rotatividade entre os profissionais para que não perca a 
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produtividade e rendimento, aumentando a concentração e acolhimento para cada 

paciente. 

 

17.3.3. Pronto Atendimento de Urgência e Emergência  

 

Tecnologia da Informação possuindo mecanismo de Chamada  Eletrônica  em  

todos  os  atendimentos através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes 

características: Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de 

Atendimento e Chamada de Voz (Sistema Voice), facilitando principalmente no caso 

de pacientes iletrados ou com algum tipo de deficiência visual e/ou auditiva. 

Tecnologia da Informação possuindo mecanismo de Fila Eletrônica em todos 

os  atendimentos, seguindo pelo grau de prioridade, através de Painéis contendo as 

seguintes características: Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade do 

atendimento, Primeiro Atendimento ou Retorno, Chamadas não Atendidas.  

Facilitando principalmente o controle da fila disponibilizando aos pacientes sua 

real posição. 

A tecnologia da informação no Pronto Atendimento de urgência e emergência 

em clínica médica, ortopedia, cirurgia geral ou plástica e pediatria 24 horas atenderá 

as seguintes demandas:  

a) Monitoramento de indicadores de desempenho, qualidade e custos.  

b) Geração de estatísticas: tempo médio de atendimento (geral e por profi-

ssional). 
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c) Histórico de workflow, Histórico de atributos, Histórico de visualizações, 

Relatórios específicos por processo e Relatórios gráficos com diversidade de 

apresentação. 

 

Tela inicial de atendimento (FAA) – Cadastro 

 

 

Tela de Atendimento  
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 Painel Eletrônico Clínica (Chamada e Fila) 

 

17.3.4. Prontuário Médico  

O Módulo de Prontuário Médico possibilitará um repositório em nuvem onde 

todas as informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um 

indivíduo, estão armazenadas, e muitos benefícios podem ser obtidos deste formato 

de armazenamento. 

Dentre eles, podem ser destacados: acesso rápido aos problemas de saúde e 

intervenções atuais, acesso a conhecimento científico atualizado com consequente 

melhoria do processo de tomada de decisão, melhoria de efetividade do cuidado, o 

que por certo contribuiria para obtenção de melhores resultados dos tratamentos 

realizados e atendimento aos pacientes, possível redução de custos, com otimização 

dos recursos. 
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Tela de Histórico do Paciente. 

 

 

17.3.5. Prontuário Do Paciente Individualizado 

 

Prontuário do Paciente Individualizado possibilitará um repositório em nuvem 

onde todas as informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de 

um indivíduo, estão armazenadas, e muitos benefícios podem ser obtidos deste 

formato de armazenamento. 

O armazenamento dos dados do Prontuário do Paciente se dará em Data 

Center subcontratado em provedor de primeira linha, respeitando as políticas e 

procedimentos para acesso e manutenção de sistemas.  

O armazenamento compreendera no mínimo 2 (dois) ambientes sendo um 

dedicado a homologação e outro a produção, esses ambientes terão disponibilidade 
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de 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo com máxima garantia de 

segurança as transações executadas. 

 

 

17.3.6. Emergência 

 

Tecnologia da Informação poderá apontar a disponibilização, planejamento, na 

organização e no gerenciamento dos leitos, envolvendo a área de gestão de pessoas, 

materiais e insumos, medicamentos, bem como a disposição de toda equipe de 

enfermagem. 

 

 

17.3.7. Disponibilidade de Leitos de Enfermaria e Observação 

 

 

Tecnologia da Informação poderá apontar a disponibilização, planejamento, na 

organização e no gerenciamento dos leitos, envolvendo a área de gestão de pessoas, 

materiais e insumos, medicamentos, bem como a disposição de toda equipe de 

enfermagem. 

A tecnologia da informação na gestão de leitos de enfermaria e observação 

atenderá as seguintes demandas:  

a) Monitoramento de indicadores de desempenho, qualidade e custos; 
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b) Geração de estatísticas: tempo médio de utilização dos leitos (geral e 

por profissional); 

c) Histórico de workflow, Histórico de atributos, Histórico de visualizações, 

Relatórios específicos por processo e Relatórios gráficos com diversidade de 

apresentação; 

d) Controle do uso de leitos e equipamentos, exames, medicamentos e 

outros; 

e) Emissão de relatórios e boletins de prestação de contas para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

 

17.3.8. Administração de Medicamentos e Insumos  

 

Tecnologia da Informação possibilita o controle e gestão do estoque de 

medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares, integrado ao 

gerenciamento do estoque do almoxarifado central, registrando a distribuição e a 

dispensação individual ao usuário/paciente, sendo possível gerenciar os 

medicamentos e insumos desde a aquisição, movimentação de entradas, saídas, 

devoluções, transferências, inventário assegurando a identificação dos lotes e 

garantindo o uso racional. 

A Tecnologia da Informação Gestão e Administração de Medicamentos e 

Insumos atenderá as seguintes demandas: 

a) Gerenciamento das cadeias de fornecimento mais complexas; 
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b) Imposição da metodologia que considere como critério de primeira 

instância a data de validade do produto; 

c) Permite o gerenciamento dos medicamentos atendendo aos 

regulamentos da Anvisa; 

d) Gerenciamento de documentos totalmente integrado para o controle de 

registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas; 

e) Sistema de gerenciamento de qualidade integrado; 

f) Gerência a rastreabilidade do ciclo de vida do produto. 

 

17.3.9. Observação (Feminino / Masculino)  

 

Tecnologia da Informação poderá apontar a disponibilização, planejamento, na 

organização e no gerenciamento dos leitos, envolvendo a área de gestão de pessoas, 

materiais e insumos, medicamentos, bem como a disposição de toda equipe de 

enfermagem. 

 

 

17.3.10.Atendimento De Enfermagem / Medicação / Hidratação 

 

Tecnologia da Informação possui mecanismo de Chamada Eletrônica e Fila 

Eletrônica através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes características: 

Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento e Chamada de 
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Voz (Sistema Voice), em todos os atendimentos direcionados a Enfermagem, onde 

contem a prescrição médica, conforme abaixo: 

 

 

 

SALA PARA IMOBILIZAÇÃO  

Tecnologia da Informação possui mecanismo de Chamada Eletrônica e Fila 

Eletrônica após o atendimento do Ortopedista para todos os atendimentos 

direcionados a realização dos procedimentos na sala de imobilização. 

 

SALA DE COLETA  

Tecnologia da Informação possui mecanismo de Chamada Eletrônica e Fila 

Eletrônica através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes características: 

Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento e Chamada de 

Voz (Sistema Voice), em todos os atendimentos direcionados a realização dos 

procedimentos na sala de coleta. 
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SERVIÇO DE RADIOLOGIA 24HS.  

Tecnologia da Informação possuindo mecanismo de Chamada Eletrônica  e 

Fila Eletrônica através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes características: 

Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento e Chamada de 

Voz (Sistema Voice), em  todos  os  atendimentos direcionados a realização do 

serviço de radiologia. 

 

A Tecnologia da Informação na gestão dos serviços de radiologia atenderá as 

seguintes demandas: 

a) Monitoramento de indicadores de desempenho, qualidade e custos;  

b) Estatísticas: por tipo de exames (região do corpo, geral e por profi-

ssional); 

c) Histórico de workflow, Histórico de atributos, Histórico de visualizações, 

Relatórios específicos por processo e Relatórios gráficos com diversidade de 

apresentação; 

d) Os exames são inseridos e enviados para o prontuário do paciente 

automaticamente através do sistema. 

 

REPOUSO MÉDICO  

Tecnologia da Informação contendo painel eletrônico dentro do repouso 

médico demonstrando com o fluxo de pacientes na fila para atendimento em todas 

as especialidades, conforme abaixo: 
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Tela de pacientes em fila eletrônica. 

 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 

DIRETORIA  

Tecnologia da Informação espelhando todos os fluxos de pacientes na fila para 

atendimento nos consultórios. 

Tendo acesso ao universo de informações eletrônicas contidas no sistema de 

tecnologia da informação. 

Acesso ao processo de transformar dados em informação “Business 

Intelligence” e, em seguida, transformá-la em conhecimento.  

Um Pronto Atendimento é uma atividade muito complexa. Sua complexidade 

surge na medida em que são vistas de maneira global e abrangente. Evidentemente 
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trata-se de uma tarefa bastante crucial e que implica no desenvolvimento de 

habilidades e competências gerais e específicas, através de informações.   

A gestão de informações pode ser definida em quatro fases bem distintas entre 

si: 

• PLANEJAMENTO 

• ORGANIZAÇÃO 

• DIREÇÃO 

• CONTROLE 

 

RELATÓRIOS GERENCIAIS  

 

O Modulo de Relatórios Gerenciais “Business Intelligence” proporcionara: 

a) Gestão de Indicadores - Soluções para proporcionar o controle de 

processos organizacionais através de instrumentos de medição (indicadores) para 

avaliação de recursos, prazos e desempenho. 

b) 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. 

c) 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. 
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Desenvolvimento sob medida de Relatórios, Gráficos, Dashboards ou qualquer 

outra funcionalidade relacionada a Gestão, conforme necessidade gerencial ao longo 

do tempo. 

 

Tela de relatório gerenciais  

 

ACESSO VIA INTERNET 

O Sistema de Gestão Eletrônica em Saúde no Pronto Atendimento Municipal 

estará implantado em ambiente WEB, acessível pelos principais navegadores do 

mercado: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera e Mozilla Firefox, tanto 
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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). 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) 

 

ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR  

Tecnologia da Informação espelhando todos os fluxos de pacientes na fila para 

atendimento para os consultórios. 

 

SND (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA) 

Tecnologia da Informação atuante na disponibilização, planejamento, na 

organização e no gerenciamento das dietas prescritas em formato eletrônico, 

podendo ser aplicada especificamente para cada paciente. 
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Aplicar as ferramentas gerenciais que viabilize, a elaboração e utilização de 

planjemanto estratégico garantido:  

a) ATINGIR E MANTER A MISSÃO DA UNIDADE;  

b) MODELO DE GOVERNANÇA COM ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA;  

c) SEGURANÇA DO PACIENTE E COLABORADORES;  

d) QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E ASSISTENCIAL;  

e) SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CUSTOS;  

f) SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE PERMITA ACOMPANHAMENTO 

ONLINE PELA SECRETARIA DA SAÚDE;  

g) INCENTIVO À EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA;  

h) ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE;  

i) ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS. 

 

A solução tecnológica implantada atenderá todas as demandas gerenciais que 

possibilitem, permitam a elaboração e utilização para a realização de um 

planejamento estratégico. A gestão de informações proporcionara fases bem distintas 

relacionadas entre si que englobam situações de planejamento, organização, 

direção e controle. 
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Tela de Gerencial com Gráficos e Dashboards 

 

A Solução Tecnológica implantada proporcionará Integração entre todos os 

processos, tendo acesso a todas as informações pertinentes a cada ente e a cada caso 

em tempo real (on line) ou conforme demanda estipulada na linha do tempo em 

conformidade com as exigências estipuladas. 

A Solução Tecnológica implantada proporcionará no módulo de impressões, 

que execute a impressão de todos os documentos necessários com base nas 

informações do atendimento, tais como, atestado médico, solicitação de 

procedimentos, receituário médico, declaração de comparecimento 

paciente/acompanhante entre outros que forem entendidos como necessários durante 

a vigência de contrato do Pronto Atendimento. 
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 QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

A Solução Tecnológica implantada proporcionará Integração entre todos os 

processos, tendo acesso a todas as informações pertinentes a cada ente e a cada caso 

em tempo real (on line) ou conforme demanda estipulada na linha do tempo conforme 

exigências. 

 

A solução tecnológica implantada proporcionara gestão dos indicadores e 

metas, o planejamento que se pretende alcançar, soluções para poder atingir e 

quando deverá realizar esse objetivo, com a geração de Relatórios, Gráficos, 

Dashboards ou qualquer outra funcionalidade relacionada a Gestão de Metas.  

 

Tela de Gerenciamento de Indicadores e Metas 

 

 

Sugestões de melhoria: 

É notório que a unidades precisam de adequações estruturais assim como 

remanejamento dos profissionais estatutários, onde as escalas deveriam ser 

adequadas de acordo com o fluxo das unidades e turnos de maior demanda. 
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O controle de acesso precisa ser melhorado, assim como o acesso as unidades 

e aos estacionamentos. 

 

17.4. Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - Samu 

 

17.4.1. Estrutura Mínima Samu 

 

01 sala de regulação, com quarto de repouso para médicos e tarms e banheiro, 

01 sala de descanso (TV), 01 quarto de repouso dos condutores / motoristas, 01 

cozinha / refeitório, 01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino, 01 sala de 

treinamento (NEU), 01 sala do administrativo, 01 sala de supervisores, 01 quarto de 

repouso dos enfermeiros e almoxarifado dos equipamentos, 01 sala de utilidades 

(lavagem de material, carregamento das baterias dos rádios HT etc), 01 almoxarifado 

(materiais e medicação) e 01 sala DML. Veículos: 01 ambulância de suporte 

avançado de vida UTI, 02 ambulâncias de suporte básico de vida, 01 motolância. 

 

 

17.4.2.  Atendimento Médico 

 

O Instituto  deverá executar os serviços de atendimento pré -hospitalar móvel, 

regulação médica das urgências e transferências de pacientes graves, atribuídos ao 

SAMU, com observância das políticasnacional e estadual de atenção às urgências 

(Portaria GM/MS/2048.02, Portaria GM/MS 1863/03, portaria GM/MS 1864/03, Portaria 
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GM/MS 1600/11, Portaria GM/MS 2026/11 e demais documentações pertinentes do 

Estado de São Paulo e do município de Cubatão, Plano Estadual de Atenção às 

Urgências – componente móvel, deliberações da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB) e do Conselho Estadual de Saúde. 

a. O modelo gerencial proposto deverá obedecer aos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde – SUS, observando as políticas públicas preservando-se 

a missão da Secretaria Municipal de Saúde. 

b. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU é composto por 

Base de Atendimento, Unidade de Suporte Avançado, Unidade de Suporte Básico e 

Veículo de Intervenção Rápida. 

c. O instituto poderá administrar as unidades de suporte básico do SAMU 

se responsabilizando portoda estrutura administrativa e operacional, já existentes ou 

as que serão implantadas, conforme deliberações. 

d. Deverá manter a padronização de estrutura física e layout visual do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estipulado pelo Ministério da Saúde. 

e. Deverá respeitar as referências de atendimento, que seguem os Pactos 

de Gestão e o Plano Estadual de Atenção as Urgências, em concordância com as 

necessidades do cidadão acometido da situação de urgência ou emergência. 

f. O Instituto deverá garantir que o atendimento de toda população será 

realizado cem por cento (100%) por meio do Sistema Único de Saúde. 

g. Deverá assegurar em grupo ou individualmente em companhia de 

seguro de vida, os funcionários do SAMU contratados pela Organização Social. 

h. Deverá operar a escuta médica permanente para as urgências, através 
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da Central de Regulação Médicadas Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito 

(192), fornecida pelo Município. 

i. Deverá operacionalizar o sistema municipal de saúde no que concerne 

às urgências, equilibrando a distribuição de demanda de urgência e proporcionando 

resposta adequada e adaptada às necessidadesdo cidadão, através de orientação ou 

pelo envio de equipes, visando atingir todos os bairros do município. 

j. O Instituto deverá realizar a coordenação, a regulação e a supervisão 

médica, direta ou à distância, de todo o atendimento pré-hospitalar móvel. 

k. Deverá realizar o atendimento médico pré-hospitalar móvel de urgência, 

tanto em casos de traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados 

médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e quando se fizer 

necessário transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais 

de saúde até a unidade referenciada ou mais adequada, para cada tipo de agravo. 

l. Deverá regular e organizar as transferências inter-hospitalares de 

pacientes graves internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito 

macrorregional e estadual. 

m. Deverá participar dos planos de organização de socorros em caso de 

desastres ou eventos com múltiplas vítimas, tipo acidente aéreo, ferroviário, 

inundações, terremotos, explosões, i ntoxicações coletivas, acidentes químicos ou de 

radiações ionizantes, e demais situações de catástrofes. 

n. Deverá interconectar, por rádio e telefone, em sua área de abrangência, 

as Centrais de Regulação Médica de Urgência do SAMU-192 com as centrais de 

atendimento da Polícia Rodoviária Federal (191), da Polícia Militar (190), da Polícia 
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Rodoviária Estadual (198), com as centrais de atendimento dos Bombeiros (193), 

assim como com as centrais de atendimento da defesa civil e de todas as outras 

centrais que se fizerem necessárias e, através de protocolos de ativação e, de acordo 

com suas competências, trabalharão em conjunto. 

o. Deverá manter equipes que tabalharão em sistema de plantão, com 

cobertura por 24 horas, todos os dias da semana. 

p. A central de regulação deverá contar com médicos reguladores, técnicos 

auxiliares de regulação médica, controladores de frota e radio-operadores, as 

unidades móveis de suporte avançado deverão contar com médico, enfermeiro, 

motorista, socorrista. O quadro funcional deverá ser adequado conforme deliberação 

da Secretaria Municipal de Saúde, e será regido pelos conselhos profissionais e 

portarias ministeriais. 

q. O médico regular é responsável pela regulação das urgências, sendo 

autoridade sanitária das questões de urgências, de modo que essa responsabilidade 

não pode ser transferida e o médico deve ter garantias para essa execução, inclusive 

previstas no Conselho Regional de Medicina. 

r. O Instituto deverá, em caso de continuidade do contrato, acima de 12 

(doze) meses, efetuar a troca dos veículos a cada 24 meses, para que não haja 

descontinuidade dos serviços por quebra de veículos. 
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17.4.3. Veículos 

 

O Instituto fornecerá 03 ambulância de suporta básico de vida para SAMU e 

Remoções, conforme especificações abaixo: 

 

Veículo tipo Furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto 

alto,com no máximo 02 anos de uso, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, freio 

com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da 

contrataçãooudo ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, 

com porta lateral deslizante e portas traseiras. 

 

17.4.3.1. Dimensões: 

o Comprimento total mínimo = 5.000mm Di s tância mínima entre eixos = 

3.200mm Ca pa cidade mínima de carga = 1.400kg 

o Comprimento mínimo do salão de a tendimento = 3.100mm Al tura interna 

mínima do salão de atendimento = 1.800mm La rgura interna mínima = 1.650mm 

o Largura externa máxima = 2.200mm 

 

17.4.3.2. Motor: 

o Di anteiro; 4 ci l indros; turbo com i ntercooler Combutível = diesel 

o Potência de pelo menos 100 cv Torque de pelos 24kgfm 

o Cilindrada mínima 2.000 cc 
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o Sistema de a limentação = i njeção eletrônica 

o Abastecimento de combustível: Ca pacidade mínima = 70 l i tros 

 

17.4.3.3. Frei os e Suspensão 

o Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; 

o Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas 

traseiras; Sus pensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 

o Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos 

compatíveis de molas, barras de torçã o ou suspensão pneumática ou hidráulica. 

 

o conjunto das s uspensões dianteira e tra seira deverá possuir eficácia / 

eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações / trepidações originadas da 

irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo a dequadamente, as 

injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 

 

17.4.3.4. Direção 

 

Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica. 

 

17.4.3.5. Transmissão 

Mínima de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. 
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17.4.3.6. Equi pamentos Obrigatórios e Acessórios básicos 

o Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e 

exigidos pelo CONTRAN. Ta cômetro (conta-giros do motor); 

o Limpador de pára-brisa dianteiro com temporizador; Es pelhos 

retrovisores esquerdo e direito externos; 

o Indicador do nível de combustível; 

o Marca dor de temperatura de motor; 

o Isolamento termo-acústico do compartimento do motor; 

o Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua 

lotação completa, sendo os daca bi ne, obrigatoriamente de três pontos e os do 

compartimento traseiro s ub-abdominais, sendo o da pol trona do médico do ti po 

retrátil, conforme a normatização vi gente; 

o Película de proteção s olar (Insulfilm), conforme legislação para os vi 

dros laterais da ca bine; 

o Protetor de cárter e câmbio; 

o Ventilador / desembaçador com a r quente na ca bine; Fa róis de neblina 

originais ou homologados pela fábrica; 

o Acendedor de 12V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro 

equipamento compatível com a vol ta gem; 

o Ai r-ba g para os 2 ocupantes da cabine; 

o Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) a 

cionadas remotamente ou pela fecha dura da pota do motorista; 
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17.4.3.7. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONRAN e em 

conformidade com o PROCONVE. 

o Cabine / Carroceria: 

o A estrutura da cabine e da ca rroceria será original do veículo, construída 

em aço. 

o Altura interna mínima de 1.800mm do salão de a tendimento 

(compartimento de carga), com capa cidade volumétrica não i nferios a 10m3 no total, 

s ervido com duas portas tra seiras com abertura hori zontal mínima em duas posições 

(de 90 e 180 gra us ou 90 e 270 gra us), tendo como altura mínima 1.650mm, com di s 

positivo a utomático para mantê-las abertas, i mpedindo seu fechamento espontâneo 

no ca s o de o veículo estacionar em desnível. 

o Dotada de estribo revestido em alumínio a ntiderrapante sob as portas 

laterais, para facilitar a entrada de pa ssageiros, sempre que a distância do s olo a o 

piso for maior que 40cm, estribo este de dimensões compa tíveis com o veículo de 

acordo com norma da ABNT. 

o Porta s em chapa, com revestimento i nterno em poliestireno, com 

fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. 

o Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metálica – 

externa e laminado – i nterna) s erá em poliuretano, com espessura de a té 4cm 

conforme o veículo permitir, com finalidade de isolamento termo-a cústico, não 

devendo s er utilizado para este fim isopor. 

o A intercomunicação entre a cabine e o s alão de atendimento deverá se 
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dar por meio de abertura que pos sibilite a passagem de uma pessoa, de forma 

confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400mm sem 

porta, com a cabamento sem a restas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos 

deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. 

o Deverão ser dotadas de degrau ou estribo revestido em a lumínio 

antiderra pante para acesso ao salão de a tendimento na porta tra seira da ambulância 

com previsão para entrada da maca retrátil, sempre que a distância do solo a o piso 

do salão de a tendimento for maior que 50cm para entrada da maca; com di mensões 

compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. 

o A al tura i nterna do veículo deverá s er original de fábrica, s em que seja 

alterada a parte construtiva da a mbulância. O pneu estepe não deverá ser a 

condicionado no salão de atendimento. 

 

17.4.3.7. Sistema elétrico 

 

o Será o original do veículo, com montagem de bateria a dicional. 

o A alimentação deverá ser feita por duas bateriais, sendo a do chassi 

original do fa bricante e outra independente, para o compartimento de a tendimento. 

Essa segunda bateriadeverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo 150ª, do tipo 

sem manutenção, 12 vol ts, instalada em local de fá cil a cesso, devendo possuir dreno 

de proteção para evitar corrosão caso ocorra va samento de solução da mesma. 

o sistema elétrico deverá ser dimensionado para o emprego simultâneo de 

todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movi 
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mento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 

o veículo deverá ser fornecido com alternador, original de fábrica com 

capacidade de carregar a mbas a s baterias a ca rga simultaneamente e alimentar o 

sistema elétrico do conjunto. Independente da potência necessária do alternador não 

serão admitidos alternadores menores que 140A. 

o sistema deverá contemplar um ca rregador flutuador de bateria, mínimo 

16ª bi volt a utomático, para recarga da bateria auxiliar, quando o veículo não estiver 

em utilização, este carregador deve ser ligado á tomada de captação externa. 

o Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da 

bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes a dicionais 

de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. 

o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário 

devem ser servi dos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do 

chassi da viatura. 

o Central elétrica composta de disjuntor térmico e a utomático, reles e 

chave geral instalado na parte superior do a rmário. 

o Inversor de corrente contínua (12V) para alternada (110V) com ca 

pacidade de 1.000W de potência. O painel elétrico interno, localizado na parede s obre 

a bancada próxima à ca beceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com 

no mínimo oito tomadas, s endo quatro tri polares (2P+T) de 110V (AC), dua s 5V (DC) 

padrão USB e duas para 12’iluminadas”V(DC), a lém de interruptores com teclas do 

tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. 
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17.4.3.8. Iluminação 

A iluminação do compartimento d e a tendimento do veículo deve s er de dois 

tipos: 

1) Natural – mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (ca bine 

e carroceria), com vidros opa cos ou jateadoscomtrês faixas transparentes no 

compartimento de atendimento. 

2) Artificial – deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no 

teto, com diâmetro mínimo de 200mm, em base estampada em a lumínio cor branca 

em modelo LED, podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem: 

o Possuir no mínimo 08 leds de 01 wa tt cada, tendo ca da led i ntensidade 

l uminosa mínima de 40 l umens. Possuir no mínimo 50 leds de alta eficiência luminosa, 

tendo cada led, intensidade luminosa mínima de 7.000mc e â ngulo de abertura de 70° 

(ca tegoria alto brilho). 

o Possuir no mínimo 50 leds com intensidade l uminosa de 12.000 mce 

ângulo de abertura de 20°. 

o Em todas as opções, a luminária deverá possuir a tensão de trabalho de 

12V e consumo nominal de 1ª por l uminária. Os leds deverão possuir cor 

predominante cristal com temperatura mínima de 5350°K e má xi ma de 10.000°K. 

 

3) Sinalização a cústica e l uminosa de emergência: Míni ma de 5 ma rchas 

à frente e 1 marcha à ré. 

 

o Sinalizador frontal principal: 
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o Deverá possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato de arco 

ou similar, com módulo úni co e l ente inteiriça, com comprimento mínimo de 1.000 

mm e má ximo de 1.300 mm, l argura mínima de 250 mm e má xi ma de 500 mm e a 

ltura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, i nstalada no teto da ca bi ne do veículo. 

Estrutura da barra em ABS reforçado com alumínio extrudado, ou alumínio extruda do 

na cor preta, cúpula injetada em policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos 

e des coloração, com tra tamento UV. 

o Conjunto luminoso composto por mínimo de 250 diodos emissores de 

luz (led) próprios para iluminação (ca tegoria alto brilho) ou, 11 (onze) módulos com no 

mínimo 04 Leds de 1 W ca da, tendo ca da Led intensidade luminosa mínima de 40 l 

umens dotados de l ente colimadora em plástico de Engenharia com resistência a 

utomotiva e alta vi sibilidade, s endo diretiva n os módulos centrais e d fusora nos 

módulos laterais na cor vermelha, de alta frequência (mínimo de 240 fl ashes por 

minuto) distribuídos equitativamente por toda a extensão visível da barra, sem pontos 

cegos de luminosidade. Sinalizadores Frontais secundários: 

o Deverá ter 02 sinalizadores estroboscópicos intercalados nos faróis 

dianteiros. 

o Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas 

grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o “design” do veículo, que 

possam s er acionado em conjunto com o sistema de s inalização principal, cada 

sinalizador s erá composto por um módulo com no mínimo, 3 Leds de 1 W ca da , tendo 

cada Led intensidade l uminosa mínima de 40 l umens dotados de l ente em plástico de 

Engenharia com resistência a utomotiva e alta vi sibilidade. Sinalizadores laterais: 
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o Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da 

ambulância, sendo dois vermelhos e uma central na cor cristal, com frequência mínima 

de 90 “flashes” por minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos 

e descolorização com tratamento “UV”. Podendo util izar um dos conceitos de Led que 

seguem: 

a) ) Pos suir no mínimo 08 Leds de 1 Wa tt ca da, tendo cada Led i 

ntensidade l uminosa de 40 l umens. 

b) Pos s uir no mínimo 50 Leds com intensidade l uminosa de 7.000 mc e â 

ngulo de abertura de 70º. 

c) Pos s uir no mínimo 50 Leds com i ntensidade l uminosa de 12.000 mc e 

â ngulo de a bertura de 20º Si nalizadores Traseiros 

d) Dois sinalizadores na parte traseira da a mbulância na cor vermelha, com 

frequência mínima de 90 “flashes” por minuto, operando mesmo com as portas tra 

seiras a bertas e permitindo a vi sualização da s i nalização de emergência no trânsito, 

quando acionado.  Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e 

descolorização com tra tamento “UV”. Podendo utilizar um dos conceitos de Led que 

seguem: 

Pos s uir no mínimo 08 Leds de 1 Wa tt cada, tendo ca da Led intensidade 

luminosa de 40 l umens. 

e) Pos suir no mínimo 30 Leds com i ntensidade l uminosa de 7.000 mc e â 

ngulo d e a bertura de 70º. 

f) Pos s uir no mínimo 30 Leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e â 

ngulo de a bertura de 20º Si nalização a cústica: 
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o Sinalizador a cústico com amplificador de potência mínima de 100 W 

RMS 13,8 Vcc, míni mo de quatro tons distintos, sistema de megafone com a juste de 

ganho e pressão s onora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB 13,8 Vcc; Es tes 

equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de 

sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. Deverá ser 

fornecido laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, no que se refere 

aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. 

o Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar 

localizados em painel único, na ca bine do motorista, permitindo sua operação por 

ambos os ocupantes da ca bine, e o funcionamento i ndependente do sistema vi sual e 

a cústico, e será dotado de: 

I. control e para quatro ti pos de sinalização (para uso em não emergências; 

para uso em eme rgências; pa ra uso em emergências durante o atendimento com o 

veículo parado; para uso em emergências 

dura nte o deslocamento); 

II. botão liga-desliga para a sirene; 

III. botão sem retenção para sirene, para “toque rápido”; 

IV. botã o para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; 

V. mi crofone para utilização da sirene como megafone; VI. controle de 

volume do megafone. 

o Deverá possuir sinalizador acústico de ré. 
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17.4.3.9. Sistema de Oxigênio 

 

o veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio, além de ser  

acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. 

o Sistema fixo de Oxigênio contendo um cilindro de oxigênio de no mínimo 

16 litros, localizado na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta 

traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo 

confiável resistente a vi brações, trepidações e/ou ca potamentos, possibilitando 

receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com vá lvula pré -regulada para 

3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro interligado; de maneira que se possa utilizar qualquer 

cilindro sem a necessidade de troca de mangueira ou vá lvula de um cilindro para o 

outro. 

o Todos os componentes desse sistema deverão respeitar a s normas de 

segurança (inclusive veicular) vi gentes e a plicáveis. Os suportes dos cilindros não 

poderão ser fi xados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverão suportar i 

mpactos sem se soltar. As cintas de fixação dos torpedos deverão ter ajuste do tipo 

“catraca”. As cintas não poderão sofrer a ções de alongamento, deformidade ou s oltar-

se com o uso, devendo suportar ca pacidade de tra ção de peso superior a dois mil kg. 

As mangueiras deverão passar através de conduítes, embutidos na parede lateral do 

salão de atendimento. 

o Na região da bancada, ao lado da ca beceira do paciente deverá existir 

uma régua quádrupla com saídas de oxigênio. A régua quádrupla deverá possuir: 

fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi , com roscas padrão ABNT. 
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o projeto do sistema fixo de oxigênio deverá ter laudo de a provação da 

empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. 

o Sistema portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de Oxigênio de 

no mínimo 0,5 m3 / 3 l i tros, válvula redutora com manômetro e fluxômetro. 

o Os sistemas fixo e portátil de Oxigênio deverão possuir componentes 

com a s seguintes características: 

a) Válvula reguladora de pressão: corpo em latão cromado, vá lvula de alívio 

calibrada, manômetro a neróide de 0 a 300 kgf/cm², pressão de tra balho ca librada 

para a proximadamente 3,5 kgf/cm². Conexões de a cordo com ABNT. 

b) Umidificador de Oxigênio: somente para s istema fixo. Frasco em PVC a 

tóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml , gra duado, de forma a permitir 

uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do Oxigênio em plástico 

resistente ou material similar, de a cordo com as normas da ABNT. Borboleta de 

conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em 

metal, que proporcione um perfeito encaixe, com s istema de selagem, para e vitar va 

zamentos. 

c) Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo 

condutor de PVC a tóxi co ou similar. 

d) Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em PVC a tóxico ou similar, com 

orifícios de tal maneira a permitir a umidificação homogênea do Oxi gênio. 

e) Fluxômetro para rede de Oxigênio: fluxômetro de 0-15 l /min, constituído de 

corpo em latão cromado, gua rnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera 

em a ço i noxidável. Vazão máxima de 15 l /min. 
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f) Aspirador tipo Venturi: para uso baseado no princípio venturi. Frasco 

transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nyl on reforçado com fi 

bra de vi dro. 

 

17.4.3.10.  Venti lação 

o A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas 

e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o 

resfriamento e o a quecimento. 

o Todas as janelas do compartimento de a tendimento deverão propiciar 

ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. 

o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original 

do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, 

aquecedor e desembaçador. 

o Para o compartimento do paciente, deverá s er fornecido um sistema de 

com a quecimento e ventilação nos termos do i tem 5.12 da NBR 14.561 e sua 

capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTUs , possuir unidade 

condensadora de teto ou eletro ventilador a uxiliar no condensador, visando melhor 

eficiência. 

 

17.4.3.11. Bancos 

o Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, 

devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça 

e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de a tendimento ci ntos 
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s ub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. 

o No salão de a tendimento, paralelamente à maca, um banco l teral 

escamoteável, tipo baú, revestido em corvim, de tamanho mínimo de 1,83 m, que 

permita o transporte de no mínimo de três pacientes a ssentados ou uma vítima 

imobilizada em prancha l onga, dotado de três ci ntos de s egurança e que pos sibilite 

a fixação da vítima na prancha longa ao banco.  

o A prancha longa deve ser a condicionada com s egurança sobre este 

banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. O encos to do banco 

baú deverá ter no máximo 70 mm de espessura. 

o  Este banco tipo baú deve conter um orifício com tampa, na base inferior, 

que permita escoamento de água quando da lavagem de s eu interior. No interior deste 

banco baú deverá ter uma lixeira de fácil acesso para uso e remoção, para colocação 

de sacos de lixo de a proximadamente 5 l itros.  

o O acesso a lixeira deverá ser vertical e com tampa, de modo a reduzir a 

contaminação e facilitar o ma nuseio dos resíduos, também deve conter um 

compartimento para reserva tório de perfurocortantes no interior deste banco, este 

compartimento deve ter um orifício na parte superior para descarte dos 

perfurocortantes. 

o Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do 

eixo desta, voltado para a traseira do veículo, deverá haver um banco, de projeto 

ergonômico, com s istema giratório de 360 graus e com tra va mento de pelo menos 6 

posições equidistantes a fim de promover total segurança ao ocupante, ajuste em nível 

e distância a dequado para permitir que um profissional de saúde ofereça cuidados à 
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vítima incluindo acesso a vias aéreas. 

 

17.4.3.12. Maca 

o Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; i nstalada 

longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de 

comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada 

com no mínimo 900 kg), com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés 

dobráveis, sistema escamoteável;  

o provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, 

com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para 

evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, 

projetada de forma a permitir a rá pida retirada e inserção da vítima no compartimento 

da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio 

impulso da maca para dentro e para fora do  compartimento, podendo ser manuseada 

por apenas uma pessoa.  

o Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, 

equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, 

sem riscos para a vítima.  

o Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo 

menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. 

o  A maca possuirá a cabamento na cor amarela. 

o Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à 

sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do 
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deslocamento do mesmo. 

o  Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 

1.100 mm. 

o Deverá ter no mínimo espaços entre os a rmários e balcões localizados 

em ambos os lados da a mbulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral 

esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 

o sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado 

de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando 

-se o seu acúmulo. 

o A base do banco e as proteções em inox para maca e travas da maca 

fixas ao piso, devem ser ved adas, com exceçã o a o guia da maca que deverá ser 

vedado parcialmente de modo a não permitir o a cumulo de á gua. 

o Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, 

revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam 

entrada de fluidos ou s ecreções;  

o Demais componentes ou a cessórios necessários à s ua perfeita 

utilização. 

 

17.4.3.12. Cadeira de Rodas 

o Cadeira de rodas, dobrável para pacientes adultos;  

o estrutura confeccionada em alumínio; com es trutura reforçada;  

o assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionados em 

material res istente e i mpermeável; rodas com pneus de borracha. 
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o Deverá ser alojada no compartimento por um sistema de fixação s eguro 

e que permita a fácil colocação e remoção. 

o Medidas a proximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm. 

o A posição da cadeira de rodas a cima sugerida poderá ser modificada 

pelo fornecedor, desde que atenda os princípios de fácil acessibilidade, não interfira 

com a movimentação das pessoas dentro da ambulância, e não seja ponto de ri scos 

para a cidentes. 

 

17.4.3.13.  Prancha/Maca de resgate e salvamento 

Serão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento para  

um sistema de estabilização, imobilização e emergência e tra nsporte de 

pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir:  

o O sistema será composto de 01 unidade de prancha l onga, 

confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não 

dobrável, lavável, na cor amarela com orifícios oblongos nas bordas para passar os 

cintos e orifícios para pega de mão. 

o Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 

1800 mm x 450 mm. 

o Não conduzir eletricidade, possuir flutuação em água. 

o Ser radio transparente (ao raio X) e impermeável. Deverá permitir a 

imobilização e o tra nsporte a dequado de adultos e crianças. 

o Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de 

acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulagem no 
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momento de uso, diretamente na prancha.  

o O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos para uso adulto, os 

blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre 

de tecidos, costuras ou velcros. Deverá possuir orifício central, que a branja a região 

auricular. 

o Tirante da testa e tirante do queixo. Estes tirantes proporcionam a 

imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, 

rotação e inclinação lateral. 

o Deverá vir acompanhada de jogos compostos por 03 unidades (01 na 

cor vermelha, 01 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em 

polipropileno com fecho de engate rápido. 

 

17.4.3.14. Design Interno e Externo 

A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá 

considerar os seguintes a s pectos: 

 

a) Design Interno 

o Deve di mensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, 

de forma acessível e prática, a maca , bancos, equipamentos e a parelhos a s erem 

utilizados no atendimento às vítimas. 

o Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, 

maca) deverão ter uma fixação reforça da de maneira que, em caso de a cidentes, os 

mesmos não s e soltem. 
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b) Paredes:  

o As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e 

resistente a os processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies 

hospitalares podendo ser em compensado naval revestido com placas de PRFV 

(plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com espessura mínima de 

3mm mol dada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS 

) com espessura mínima de 3mm e todos materiais devem estar em conformidade 

com a resolução do Contra n Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014.  

o As caixas de rodas se expostas deverão possuir reves timento conforme 

descrito acima. 

C) Balaústre: 

o Deverá ter dois pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos 

posicionados próximos às bordas da maca, s entido tra seira-frente do veículo. 

Confeccionado em alumínio de no mínimo 1polegada de diâmetro, com 3 pontos de 

fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento, a través de 

parafusos e com dois sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir dois 

ganchos cada para frascos de soro. 

c) Piso 

o Deverá ser resistente a tráfego pesado, lavável, impermeável, 

antiderrapante mesmo quando mol hado. 

d) Janelas 

o Com vidros translúcidos, opacos ou ja teados e corrediços em todas as  

portas de acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação e que também 
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possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam ser a bertas pela parte 

externa. 

e) Armários 

o Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência 

utilizado no veículo. 

o Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um 

só lado da viatura (lado esquerdo). 

o Deverá ser confeccionado em compensado naval revestido interna e 

externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). 

 

o Bancada para a comodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o 

acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no 

mínimo 50 mm e borda arredondada. 

 

17.4.3.15. Design Externo 

A cor da pintura bem como as logomarcas a serem coladas nas a mbulâncias 

serão de acodo com as definidas pelo Mi ni stério da Saúde. 

 

17.4.3.16. Demais Equipamentos e Materiais A Serem Fornecidos com a 

Ambulância 

Equi pamentos e materiais complementares, que deverão s er fornecidos 

juntamente com a a mbulância, de a cordo com o descritivo técnico, a seguir: 
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o Suporte de Segurança; 

o 01 Exti ntor de Pó ABC de 6 kg; 

o 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mmm 

e base com lados d e 400 (+ ou – 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas 

refletivas, de a cordo com normas da ABNT; 

o 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador a nexo, portátil, 

permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a 

impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria 

recarregável. 

 

17.4.3.17. Ambulância Tipo B (Suporte Básico de Vida) Contendo: 

o mochila de emergência contendo: estetoscópio a dulto e i nfantil; 

ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas oro-faríngeas de tamanhos variados; 

luvas descartáveis; tesoura reta com ponta romba; esparadrapo; esfigmomanômetro 

adulto/infantil; a taduras de crepe; compressas cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze 

estéril; protetores para queimados ou eviscerados; cateteres para oxi genação e 

aspiração de vários tamanhos; 

o maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete 

estéril para corte do cordão; s a co plástico para placenta; cobertor; compressas 

cirúrgicas e gazes estéreis; braceletes de identificação. 

o Talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; i v) 

Colete Imobilizador dorsal; 

o Bandagens triangulares; 
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o Cobertores; 

o Col etes refletivos para a tri pulação; 

o Óculos, máscaras e a ventais de proteção; 

o Material mínimo para maleta de ferramentas; fitas e cones sinalizadores 

para isolamento de á reas; 

o Oxímetro portátil. 

o Glicosímetro com fitas de verificação. 

 

 

17.4.4. Metodologia de atendimento ao SAMU 

 

Tanto as viaturas quanto as equipes trabalharão em regime de plantões de 24h 

e 12h e ficarão locadas em Bases do SAMU, Pronto Socorro e conforme necessidade 

e orientação da Central de Regulação. 

A reposição de todos os equipamentos, insumos e pessoal das ambulância locadas 

por este, será de responsabilidade exclusiva do Instituto. 

As ambulâncias que sofrerem algum dano, sinistro, quebra ou qualquer tipo de 

ocorrência serão repostas no prazo máximo de 8 (oito) horas. 
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18.  RECURSOS HUMANOS 

 

 

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 

praticados 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, 

sociotécnica, e de desenvolvimento organizacional que enfatizam o enriquecimento 

de cargos e o desenvolvimento do potencial humano. 

São chamados recursos humanos o conjunto dos empregados ou dos 

colaboradores de uma instituição. Mas o mais frequente deve chamar-se assim à 
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função que ocupa para adquirir, desenvolver, usar e reter os colaboradores da 

instituição. O objetivo básico que persegue a função é alinhar as políticas de RH com 

a estratégia da organização. 

 

18.1 Gestão De Pessoas 

  

18.1.1. Seleção de Pessoal 

 

 A Instituição realizará a contratação de pessoal por meio de processo de 

contratação pública, com base em análise curricular, provas e entrevistas. 

Referente os Cargos e Salários, em respeito à legislação em vigor, bem como 

aos Direitos do Trabalhador, a Entidade se baseia nas Convenções Coletivas de 

SINDHOSP cada categoria que seguem no fim deste tópico. Á seguir, levantamento 

dos Profissionais dos Recursos Humanos nas unidades. 

 

18.1.1.1. Recursos Humanos - Pronto Socorro – Central 

 

 MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Necessidade: 04 

Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   
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Cirurgia Geral  é a especialidade médica cuja área de atuação 

compreende: Cirurgia Abdominal, Cirurgia videolaparoscopica e Cirurgia do trauma. 

 Esta especialidade médica ocupa-se do estudo dos mecanismos 

fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento de enfermidades passíveis de abordagem 

por procedimentos cirúrgicos.  A residência médica em Cirurgia Geral é pré-requisito 

para várias outras especialidades cirúrgicas. Recentemente a Associação Médica 

Brasileira e o CFM reconheceram a Cirurgia Geral como especialidade e não apenas 

sendo pré-requisito para outras especialidades. Assim, atualmente o Cirurgião Geral 

é aquele habilitado e treinado para resolução das afecções cirúrgicas mais comuns, 

além de se dedicar às cirurgias laparoscópicas e a cirurgia do trauma da região 

abdominal. 

 

 MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 

Necessidade: 01 

Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   

 

A Cirurgia Plástica é uma especialidade da medicina com ampla área de 

atuação. Sua função é promover tratamento de patologias, de traumas e melhorar 
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aspectos estéticos dos pacientes por meio de diversas técnicas e procedimentos que 

podem ser usados em variadas áreas do corpo.  

Em que muitas situações podem demandar uma cirurgia plástica. Ela é útil, por 

exemplo, para corrigir deformidades congênitas e para tratar traumas como as 

queimaduras. 

Outra área de atuação importante da Cirurgia Plástica é a estética, que ajuda a 

melhorar a autoestima e a qualidade de vida de muitos pacientes. Uma das 

especialidades é no atendimento de queimaduras graves.  

 

  

 MÉDICO EMERGÊNCIA 

Necessidade: 03 

Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   

 

A função dos serviços de emergência médica é prestar tratamento a quem 

necessite de intervenção médica urgente, tendo por objetivo estabilizar o paciente e 

atingir um nível de cuidados minimamente satisfatório, de modo a poder transportar a 

vítima em segurança para a próxima etapa no processo, normalmente o departamento 

de emergência de um hospital de emergência médica são um tipo de serviço de 
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emergência que providencia assistência de emergência pré-hospitalar, tratamento a 

condições clínicas agudas ou súbitas.  

 

 TRAUMATO ORTOPEDIA: 

Necessidade: 05 

 Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

 Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

 Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): 

 Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   

 

Médicos profissionais da área de Traumatologia e Ortopedia em atividades de 

treinamento em serviço com profissionais do Instituto, e que possibilita o 

desenvolvimento do profissional, e oportunizar o intercâmbio de informações com os 

profissionais da Instituição.  

 

 RETORNO DO TRAUMATO ORTOPEDIA 

Necessidade: 02 

 Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

 Carga Horária: Horário Administrativo 

 Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): 

 Palntão Administrativo entre R$ 950,00 a R$ 1.350,00  
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Médicos profissionais da área de Traumatologia e Ortopedia em atividades de 

treinamento em serviço com profissionais do Instituto, e que possibilita o 

desenvolvimento do profissional, e oportunizar o intercâmbio de informações com os 

profissionais da Instituição.  

 

 PORTA CLÍNICA 

 Necessidade: 14  

Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   

 

O médico é o profissional autorizado pelo Estado para exercer a Medicina; se 

ocupa da saúde humana e/ou animal, prevenindo, diagnosticando, tratando e curando 

as doenças, o que requer conhecimento detalhado de disciplinas acadêmicas 

(como anatomia e fisiologia) por detrás das doenças e do tratamento - a ciência da 

medicina - e também competência na sua prática aplicada - a arte da medicina. 

Coloquialmente o médico é frequentemente referido como doutor. Antigamente 

o médico era também referido como físico ou facultativo, distinguindo-se então 

do cirurgião que constituía uma profissão distinta. 

Tanto o papel do médico e o significado da palavra variam significativamente 

ao redor do mundo, mas como compreensão geral, a ética médica requer que médicos 

demonstrem consideração, compaixão e benevolência frente a seus pacientes. 
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Os médicos podem ser generalistas, isto é, não especializados em nenhuma 

área específica da medicina, ou especialistas, quando especializados em alguma 

área. 

 

 MEDICINA SEMI-INTENSIVA 

 Necessidade: 04  

Contratação: Pessoa Jurídica - PJ 

Carga Horária: Plantão Semanal de 24H 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas - entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00   

 

O médico é o profissional autorizado pelo Estado para exercer a Medicina; se 

ocupa da saúde humana e/ou animal, prevenindo, diagnosticando, tratando e curando 

as doenças, o que requer conhecimento detalhado de disciplinas acadêmicas 

(como anatomia e fisiologia) por detrás das doenças e do tratamento - a ciência da 

medicina - e também competência na sua prática aplicada - a arte da medicina. 

 

 ENFERMEIRO 

 Necessidade: 06  

Contratação: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

Carga Horária: 12 x 36 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 3.060,00 

 



 

 

Pá
gi

na
12

38
 

A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de 

vida da pessoa, família e coletividade. 

O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais. 

Participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem a 

satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das 

políticas públicas de saúde e ambientais que garantam a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 

autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e 

descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 

Respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas 

dimensões. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser 

humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. 

Tanto os profissionais quanto a sociedade em geral devem consultar o 

CÓDIGO DE ÉTICA, que ampara e também fiscaliza a atuação dos profissionais de 

Enfermagem. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

  Necessidade:  14  

Contratação: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

Carga Horária: 12 x 36 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$ 1.872,72 
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O Técnico em Enfermagem é o profissional que atuará, em conjunto com o 

enfermeiro, na prestação de cuidados aos pacientes em situações críticas e 

emergenciais, em todas as unidades hospitalares. Este profissional é ainda 

responsável pelo apoio a tarefas administrativas, como por exemplo, elaboração de 

escalas de trabalho. 

Mas vale ressaltar que somente a pessoa que tem a qualificação no curso 

técnico poderá exercer esse tipo de função, e nenhuma outra. 

 

 

 TÉCNICO DE GESSO 

  Necessidade Total: 02  

 Contratação: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

 Carga Horária:12 X 36 

           Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$ 1.604,46 

 

Confecciona e retira aparelhos e talas gessadas como goteiras e 

enfeixamentos com o uso de material convencional e sintético. Presta suporte ao 

médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução 

manual.  

 

 MAQUEIRO 

 Necessidade Total: 03  
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Contratação: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

Carga Horária: 12 X 36 

          Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$ 1.206,66 

 

Acolhimento e cuidado no transporte de pacientes dentro de uma unidade 

hospitalar de saúde. Assim é o trabalho dos profissionais maqueiros, responsáveis 

por conduzir os pacientes para os leitos e centro cirúrgico, realização dos exames e 

transferências. Além disso, eles realizam o controle de material esterilizado, mantém 

a higienização dos equipamentos, providenciam macas, cadeiras de rodas, entre 

outros serviços de extrema importância para a resolutividade dos casos. 

 

 RECEPCIONISTA 

     Necessidade Total: 04  

Contratação: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

Carga Horária: 12 X 36 

     Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$ 1.279,08 

 

A Recepcionista é a profissional responsável por atuar com atendimento ao 

público em recepção e telefone em hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros 

estabelecimentos.  

Uma Recepcionista realiza agendamento, além de orientar a chegada de 

pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros.  
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Está sob as responsabilidades de uma Recepcionista atuar na recepção, 

atender e filtrar ligações, anotar recados e receber visitas, se responsabilizar pela 

compra de materiais de escritório e higiene, fazer o direcionamento de ligações, envio 

e controle de correspondências, prestar apoio em ligações e pesquisas para a 

diretoria, fazer o controle e compras de suprimentos (materiais de escritório, limpeza 

e copa), prestar apoio na organização, gestão da agenda e ligações da diretoria, 

arquivar documentos, esclarecer dúvidas, responder perguntas gerais sobre a 

empresa ou direcionar as perguntas para outros funcionários qualificados a responder, 

enviar e receber correspondências ou produtos, processar a correspondência 

recebida (pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o 

destinatário, executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as 

chaves e registrar informações. 

Para que a profissional tenha um bom desempenho como Recepcionista além 

da graduação é essencial que possua uma noção básica de informática e, 

dependendo da empresa, noções de inglês. 

 

18.1.1.2. Recursos Humanos - Pronto Socorro – Infantil 

 

 MÉDICO PEDIATRIA 

 Necessidade Total: 02  

Contratação: PJ – PESSOA JURÍDICA 

Carga Horária: PLANTÃO 24 HORAS 
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          Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$ 1350,00 a R$ 

5.000,00. 

 

Pediatria é a especialidade da Medicina dedicada ao cuidado da saúde de 

crianças, adolescentes e pré-adolescentes. Sua atuação abrange aspectos curativos, 

preventivos e de pesquisa. 

O pediatra, além de tratar da saúde infantil, pode orientar as famílias sobre  

questões como alimentação, aleitamento materno, vacinação e prevenção de acidentes. 

Para seguir a carreira de pediatra, é obrigatório passar pelo curso de Medicina. O 

profissional precisa possuir o diploma de bacharel em Medicina em curso reconhecido 

pelo MEC, realizar uma especialização em Pediatria e obter o registro de especialista no 

Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado onde atua. 

 

18.1.1.3. Recursos Humanos - Samu 

 

 MÉDICO REGULADOR 

            Necessidade Total: 06  

Contratação: PJ – PESSOA JURÍDICA 

Carga Horária: PLANTÃO SEMANAL DE 24 HORAS 

          Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00 
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O médico é o profissional autorizado pelo Estado para exercer a Medicina; se 

ocupa da saúde humana e/ou animal, prevenindo, diagnosticando, tratando e curando 

as doenças, o que requer conhecimento detalhado de disciplinas acadêmicas (como 

anatomia e fisiologia) por detrás das doenças e do tratamento, a ciência da medicina, 

e também competência na sua prática aplicada à arte da medicina. 

Tanto o papel do médico e o significado da palavra variam significativamente 

ao redor do mundo, mas como compreensão geral, a ética médica requer que médicos 

demonstrem consideração, compaixão e benevolência frente a seus pacientes. 

Os médicos podem ser generalistas, isto é, não especializados em nenhuma 

área específica da medicina, ou especialistas, quando especializados em alguma 

área. 

O médico regulador tem o dever de saber com exatidão as habilidades de seu 

pessoal não-médico e médico, de modo a dominar as possibilidades de prescrição e 

fornecer dados que permitam viabilizar programas de capacitação que qualifiquem os 

intervenientes. 

A competência técnica do profissional médico inclui: julgar e decidir sobre a 

gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado; enviar os recursos necessários 

ao atendimento (com ou sem a presença do médico na ocorrência); monitorar e 

orientar o atendimento prestado por outro profissional de saúde habilitado ou por 

médico intervencionista; definir e acionar o hospital de referência ou outro meio 

necessário ao atendimento. Nos casos em que julgue não ser preciso enviar meios 

móveis de atenção, o médico deve explicar sua decisão e orientar o demandante do 

socorro quanto a outras medidas que julgar conveniente, através de orientação ou 
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conselho médico, permitindo ao demandante assumir cuidados ou ser orientado a 

buscá-los em local definido ou orientado pelo médico. 

 

 MÉDICO SOCORRISTA 

 Necessidade Total: 06  

Contratação: PJ – PESSOA JURÍDICA 

Carga Horária: PLANTÃO SEMANAL DE 24 HORAS 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos):  

Palntão 12 horas entre R$ 1.250,00 a R$ 5.000,00 

 

Paramédicos são profissionais habilitados da carreira do socorro pré-hospitalar, 

cuja categoria profissional lhes permite a aplicação de técnicas médicas em ambiente 

extra-hospitalar. 

A classe paramédica engloba socorristas, técnicos de emergência médica de 

diversos níveis. 

Na língua portuguesa o paramédico é o profissional da área da saúde que 

auxilia os serviços médicos, mas que não pertence ao corpo médico, portanto o 

médico não é paramédico e conforme a língua portuguesa os enfermeiros, técnicos, 

fisioterapeutas, massoterapeutas, etc. são paramédicos. 

Apesar desse entendimento da língua portuguesa, isso não descreve 

adequadamente o profissional paramédico ou Técnico em Emergências Médicas com 

atribuições de executar procedimentos de Suporte Avançado de Vida como: 
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intubações, acessos venosos, administração de medicamentos e soluções de 

emergências, sob direção médica, indireta ou à distância. 

 

 ENFERMEIRO 

 Necessidade Total: 04  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

Salário Total Hora (sem incidência dos encargos): R$3.060,00 

 

O estudo da enfermagem é uma arte que relaciona os cuidados com o ser 

humano, que trabalham individualmente e coletivamente em prol do bem estar. O 

trabalho dos enfermeiros é feito pela proteção, prevenção, reabilitação e recuperação 

da saúde, contando com um sentido mais amplo além dos cuidados com a saúde. 

Estudando doenças, a vida após a morte e a saúde em sua plenitude, o 

enfermeiro é capaz de desenvolver métodos para restabelecer sua saúde. 

Os enfermeiros podem trabalhar em diferentes funções de atendimento ao 

paciente, que envolvem tanto seu estilo de formação quanto seu local de trabalho. No 

Brasil, o sistema de enfermagem trabalha ao redor de três níveis da profissão, com 

funções especificas: Para o nível superior, o enfermeiro; Ao nível médico, o técnico 

em enfermagem, e ao nível fundamental, o auxiliar de enfermagem. 

Cabe ao enfermeiro em qualquer um de seus níveis de trabalho coordenar, 

planejar e supervisionar a assistência prestada por equipes de saúde, atuando em 

áreas assistenciais, administrativas, gerenciais e também educacionais. O enfermeiro 
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presta atenção ao paciente, relacionando se todos os cuidados feitos sobre o mesmo 

estão surtindo o efeito desejado, acompanhando sua evolução. 

O profissional de enfermagem também pode contribuir com conhecimento 

cientifico e habilidades especializadas, garantindo maiores cuidados aos pacientes e 

controlando práticas de qualidade na área da saúde. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 Necessidade Total: 10  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

          Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 1.872,72 

 

O técnico de enfermagem é o agente executor das prescrições médicas e de 

enfermagem. Ele é um dos responsáveis pela garantia de uma assistência 

individualizada ao paciente. Suas ações se aplicam ao campo assistencial (na atenção 

direta ao paciente) e no campo administrativo (em ações voltadas ao modo e local de 

trabalho).  

- Realizar higiene do paciente (enfermaria);  

- Fiscalizar a higiene do paciente pré-hemodiálise;  

- Instalação do paciente nas máquinas de diálise;  

- Monitorização da terapia;  

- Atuação nas intercorrências que possam surgir durante a terapia;  

- Administração de medicamentos prescritos;  
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- Atuação sistêmica de maneira integral ao paciente.  

É importante saber que o técnico de enfermagem, quando na hemodiálise, deve 

observar os parâmetros da terapia de modo a avaliar se está de acordo com o estado 

do paciente e, junto ao enfermeiro, discutir a adequação da diálise.  

Ainda na hemodiálise, é o técnico de enfermagem o responsável pelo 

reprocessamento de dialisadores, e é imprescindível que ele tenha conhecimento das 

normas de biossegurança e faça a adoção do uso de equipamentos de proteção 

individual necessários naquele setor.  

Ações Administrativas do Técnico de Enfermagem: 

- Auxiliar na elaboração de escala de tarefas; 

- Auxiliar no controle e no uso racional de roupas, materiais utilizados pela 

enfermagem e pela equipe multiprofissional de cuidado ao paciente renal; 

- Auxiliar na conservação e no controle do patrimônio da unidade;  

- Seguir as normas de biossegurança; 

- Executar ações de assistência de enfermagem ao paciente renal, com 

exceção àquelas privativas do enfermeiro.  

É importante também que estes profissionais tenham sensibilidade para 

entender o estado emocional dos pacientes e sejam agentes de mudança na unidade, 

oferecendo conforto e atenção ao paciente que, por vezes, mostram-se cansados da 

rotina que o cotidiano crônico de saúde exige.  
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 RÁDIO TARMS 

           Necessidade Total: 02  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 1.676,00 

 

 É o responsável legal do sistema de rádio da unidade, mantendo-se atento às 

chamadas e aos acontecimentos na rede, gerenciando o desperdício de tempo na 

transmissão de mensagens de voz. Comunica às equipes a necessidade de 

deslocamento, após a avaliação de risco feita pelo médico regulador. Acompanha os 

horários: de saída da ambulância após a comunicação; de chegada da equipe no local 

solicitado; da saída da equipe do local do atendimento; de chegada na unidade de 

saúde; de liberação da unidade de saúde; de disponibilidade para novo atendimento; 

e de chegada na base 

 

18.1.1.4. RH Para Servios de Apoio 

 

 TÉCNICO DE RAIO X 

           Necessidade Total:08  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 24 Horas Semanais 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 2.169,63 
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O técnico em radiologia é o profissional responsável por preparar o paciente 

para que este realize os exames de diagnóstico por imagem. Ele posiciona a pessoa 

para que se tenha uma imagem correta e opera os equipamentos. Cabe ainda ao 

técnico aplicar medidas específicas de segurança para que os exames sejam 

realizados, manipular as imagens analógicas e digitais e cuidar de seu arquivamento. 

 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

           Necessidade Total:07  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 1.872,72 

 

Proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão. Dar assistência 

técnica aos usuários do laboratório.  

 TÉCNICO DE FARMÁCIA 

           Necessidade Total:08  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 1.206,66 
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Recebe, tria, armazena e dispensa medicamentos. 

 FARMACEUTICO 

           Necessidade Total:01  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 30 HORAS SEMANAIS 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 2.636,70 

 

Atua na garantia de um armazenamento adequado que assegure a 

conservação da qualidade dos produtos, conforme especificação do fabricante. 

Controle das substâncias psicoativas utilizada nas unidades móveis, conforme 

exigências legais, e participação das discussões relativas aos protocolos de 

tratamento para o atendimento das urgências. 

 

 AUXILIAR DE SERVIÇO DE LAVANDERIA 

           Necessidade Total: 08  

Contratação: CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Carga Horária: 12 X 36 

Salário Total (sem incidência dos encargos): R$ 1.206,66 

 

Recolher a roupa suja de todas as unidades em horários preestabelecidos; 

Verificar a classificação e identificação dos sacos de roupa, conforme o grau de 
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sujidade e as normas estabelecidas; Executar as tarefas e técnicas utilizadas nas 

operações do setor (coleta, separação ou triagem, pesagem e lavagem); Fazer uso 

das medidas de proteção pessoal e de segurança do trabalho. Efetua a revisão de 

roupas lavadas, verificando manchas e qualidade da lavagem.  

 

18.2. 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. 

 

18.3. Educação Permanente 

 

 A educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo tempo, 

como uma ‘prática de ensino-aprendizagem’ e como uma ‘política de educação na 

saúde’. Ela se parece com muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde 

e compartilha muitos de seus conceitos, mas enquanto a educação popular tem em 

vista a cidadania, a educação permanente tem em vista o trabalho.  
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18.4. Política de Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes 

 

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 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. 

 

 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: 
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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 

 

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 ideia de desenvolver suas atividades laborais de forma segura. 
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 18.4.1. Estabelecendo a Política de Segurança e Saúde do Trabalhador 

Toda implantação de política em qualquer área necessita de: 

 Um coordenador e/ou gerente que possa direcionar, acrescentar ou 

suprimir algum item do programa de segurança. Além de exercer a ligação direta ou 

indireta com os demais setores envolvidos. 

 Analise das condições regionais, onde o estabelecimento está 

desenvolvendo suas atividades econômicas, sindicato, recursos (materiais, humanos 

e financeiros existentes), clínicas, hospitais e possíveis convênios a se estabelecer, 

se for o caso. 

 Analise das condições setoriais, instalações físicas, condições sanitárias 

do local e das adjacências, quantitativo do efetivo do local, regulamento e normas 

estaduais e municipais, cultura e filosofia do cliente/Municipio, equipamentos de 

proteção individual e coletivos do ambiente (EPI/EPC). Além das distâncias de 

unidades do corpo de bombeiro entre outros aspectos. 

 

18.4.2. EPI e EPC  

18.4.2.1. Os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)  

 

Os Equipamentos de Proteção Individual estão relacionados aos utensílios 

individuais para cada trabalhador e são utilizados para evitar danos à saúde e à vida 

desse funcionário. 

 De acordo com a Norma Regulamentadora (NR-06) do Ministério do Trabalho 

e Emprego, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, os 
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Equipamentos de Proteção Individual adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento. Dentre as categorias dos Equipamentos de Proteção 

Individual estão: 

 Proteção da cabeça: capacete, capuz; 

 Proteção dos olhos e face: óculos, máscaras;  

 Proteção auditiva: protetor auricular, abafadores;  

 Proteção respiratória: respirador;  

 Proteção do tronco: coletes;  

 Proteção dos membros superiores: luvas, braçadeiras;  

 Proteção dos membros inferiores: botas, calças EPI e EPC.  

 

 

18.4.2.2. Os EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva)  

 

Já os Equipamentos de Proteção Coletiva são itens fixos ou móveis, instalados 

no local de trabalho para a proteção coletiva de toda a empresa. 
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 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 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 conserva-los e armazena-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.   
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18.4.3. 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). 

 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. 
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 Controle de gastos com relação à compra de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). 

 Controle de qualidade dos EPIs comprados (Equipamentos com 

Certificado de Autorização). 

 

 

18.4.4. 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. 
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18.4.5. Riscos existentes nos serviços de saúde. 

 

 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 

18.4.6. Os 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 
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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 

 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. 

 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. 
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 A proposta do Instituo 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: 

 

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; 
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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); 
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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 

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; 
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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 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. 

Art. 2º - Poderão compor os Pólos de Educação Permanente em Saúde para o 

SUS: 

I. gestores estaduais e municipais de saúde e de educação; 
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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 

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 
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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 

(Anexo I desta Portaria), 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 
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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” (Anexo II desta Portaria), 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 
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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. 

Humberto Costa 

 

ANEXO I 

 

Critérios e valores para Primeira Distribuição de Recursos do Ministério da Saúde para 

os projetos Pólos de Educação Permanente em Saúde 

 

ANEXO II 

 

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. 

 

18.5. Políticas de Recursos Humanos 

 

 A Administração Hospitalar na moderna visão empresarial aponta para a 

importância da relação que se estabelece entre a instituição, seus profissionais e seus 
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usuários. Coloca em evidência questões relacionadas aos Recursos Humanos (RH) e 

a qualidade dos serviços prestados, passando a ser fundamental quando a instituição 

hospitalar está preocupada não só com resultados financeiros, mas e, principalmente, 

com a questão da qualidade de seus serviços. 

O conceito de Recursos Humanos parte do princípio de que o quadro de 

pessoal é um componente fundamental para que o Instituto Alpha de Medicina para 

Saúde atinja seus objetivos de maneira eficiente e integrada, e sem dúvida deve estar 

cada vez mais atrelado aos valores da Instituição e deve ocupar posição estratégica 

no Plano de Desenvolvimento Organizacional. 

Para que o objetivo da instituição tenha mais possibilidade de ser alcançado o 

mais próximo do ideal é necessário estabelecer uma competente e eficaz política de 

RH. Isso significa investimentos e principalmente recomposição integral de 

conhecimento organizacional tanto operacional como gerencial. 

A proposta para uma política de recursos humanos integrada deve ser baseada 

na modernização e melhoria da base organizacional do sistema de recursos humanos, 

bem como adotar os princípios fundamentais em relação aos parâmetros de educação 

continuada nos programas de capacitação e qualificação dos funcionários; manter o 

quadro de pessoal em adequadas condições de formação e constante atualização 

profissional, como suporte essencial aos objetivos de melhoria continua dos 

procedimentos produtivos e gerenciais de forma a melhorar e modernizar as 

condições de trabalho. 
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Para construção desta política é importante conhecer o perfil do quadro de 

funcionários da empresa e por meio deste propor possíveis políticas que deverão ir 

de encontro aos objetivos e necessidades da organização.  

 

18.6. Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas ou Administração de 

Recursos Humanos. 

 

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 humano mais 

praticado é aquele que tem ampla influência da Administração Científica de Taylor e 
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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 superior, e o 

certificado de conclusão do curso é registrado no Conselho Regional de Administração (CRA), para 

obterem a carteira profissional. 

 

18.7. Sistema de gestão de pessoas 

 

A gestão de pessoas se divide em: 

 Provisão de recursos humanos; 

 Aplicação de recursos humanos; 

 Recompensar pessoas; 
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 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 do instituto e deve contribuir para o alcance dos objetivos 

da empresa, incentivando o alcance dos objetivos individuais de cada pessoa. 

 

18.8. Gestão de pessoas 

 

 

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. 
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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. 

 

18.9.  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.  
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Devendo ser a comunicação no Instituto muito importante para auxiliar que 

seus membros construam boas relações interpessoais, as quais possibilitem 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 do Instituto. 

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 
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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 ideias. Além 

disso, os meios eletrônicos para comunicação devem ser utilizados como ferramentas, 

mas não pode sobrepor o contato pessoal (SILVEIRA, 2006). 

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 o instituto 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. 
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18.10. 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. 

 

18.11. Desafio no funcionalismo público 

 

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. 
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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 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 pelo 

instituto, 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, 
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tendo como consequência o oferecimento de melhores serviços, usuários satisfeitos, 

e servidores qualificados.  

 

18.12. 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”. 

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 
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meios de gestão, bastando à análise concreta de estudos de casos para a ação efetiva 

em cada ambiente organizacional. 

 

18.13. Gestão por competências 

 

A gestão por competências tem o objetivo de fornecer à área de recursos 

humanos e gestores das empresas ferramentas para realizar gestão e 

desenvolvimento de pessoas, com clareza, foco e critério. Essas ferramentas são 

alinhadas às atribuições dos cargos e funções de cada organização. 

 

18.13.1. Subsistemas da gestão por competências 

 

18.13.2. Mapeamento e mensuração por competências 

 

Através do mapeamento e mensuração por competências são identificados os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a execução das atividades 

de um cargo ou função e mensurados os graus ideais para cada grupo de 

competências que uma pessoa que assuma o cargo ou função deve ter para atingir 

os objetivos da empresa. 

 Seleção por competências 

Por meio da seleção por competências, são realizadas entrevistas 

comportamentais, visando identificar se o candidato possui o perfil ideal para a vaga 

de emprego. 
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Antes devem ser identificadas as competências necessárias para determinada 

atividade. 

 Avaliação por competências 

Através da avaliação por competências, é verificado se o perfil comportamental 

e técnico dos colaboradores de uma corporação está alinhado ao perfil ideal exigido 

pelos cargos e funções. 

 Plano de desenvolvimento por competências 

Por meio do plano de desenvolvimento por competências, procura-se 

aperfeiçoar e potencializar o perfil individual de cada empregado através de ações de 

desenvolvimento. 

 

Serviços mais usuais em recursos humanos: 

 

 Assessment 

É um método de avaliação que consiste na análise de comportamentos 

baseada em múltiplos inputs, utilizando múltiplas técnicas, métodos e instrumentos de 

avaliação, baseados nas competências a avaliar. Tem a participação de vários 

observadores. 

 Headhunting 

Abordagem confidencial e direta de quadros superiores, com o objetivo de 

selecionar os profissionais que se destacam no seu setor de atividade, quer pelos 

seus conhecimentos técnicos quer pela sua experiência. 

 Management 
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É um serviço de Recursos Humanos em que se podem ter pessoas disponíveis 

em poucos dias, em oposição aos processos de recrutamento para posições 

permanentes, sempre mais demorados até concluir uma admissão. A temporalidade 

destes projetos permite que especialistas muito experientes estejam disponíveis para 

projetos exigindo menores competências. O foco está totalmente na missão a 

desempenhar. 

A grelha de competências técnico-profissionais é uma ferramenta que, 

acoplada a uma base de dados, permite ter todos os principais indicadores relativos a 

colaboradores ou potências colaboradoras. 

 

 Outplacement 

Outplacement é uma solução profissional, elaborada com o objetivo de conduzir 

com dignidade e respeito os processos de demissão nas companhias. É um sistema 

de ganha-ganha, que busca o benefício de todos os envolvidos. 

Os serviços de outplacement, no início de seu desenvolvimento, eram somente 

oferecidos em países mais desenvolvidos. Com o advento da globalização, a solução 

se tornou um produto altamente procurado, e a prática de outplacement passou a ser 

mais procurada e oferecida em outros mercados. Os países que, anteriormente, eram 

imunes a mudanças na estrutura organizacional, passaram a estar expostos as 

mesmas práticas comuns no primeiro mundo. Começaram a ocorrer fusões e 

aquisições, reengenharias e reestruturações, reorganizações e reduções de efetivo 

em busca de mais lucratividade em uma economia aberta e competitiva. Esta 

mudança na ordem mundial não trouxe apenas novas oportunidades ao mercado, mas 
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também novos desafios, empresariais e profissionais, característicos deste novo 

mundo que se formava. 

No Brasil, em meados da década de 80, as soluções 

de outplacement passaram a ser mais conhecidas, quando, em 1979, José Augusto 

Minarelli adaptou a solução ao mercado brasileiro, associando a sua experiência 

como Educador à experiência de seleção e treinamento de pessoas. Fundou, 

juntamente com sua esposa, a Lens & Minarelli Associados, uma consultoria 

especializada em recolocação e aconselhamento de carreira. 

 Surgiram, então, as primeiras empresas nacionais prestadoras deste tipo de 

serviço e em meados da década de 90 começaram a chegar ao Brasil às primeiras 

empresas multinacionais do ramo, aumentando a diversidade de oferta e 

competitividade deste mercado. Hoje, este tipo de serviço conta com diversas 

empresas, nacionais e multinacionais, que oferecem serviços de todo tipo, tamanho e 

qualidade. 

 Outsourcing 

O ato de terceirizar um serviço não considerado central para o negócio, para 

que seja executado por uma entidade externa. Tal processo que permite a uma 

organização/ instituição não se ater a recursos cujo desempenho não é crítico para a 

organização/ instituição, para se empenhar em atividades que constituem fatores 

críticos de sucesso. 

 

 Recrutamento e Seleção 
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Tem por objetivo atrair e selecionar os profissionais mais adequados para o 

desempenho de uma determinada função. Os processos seletivos podem ser 

compostos por entrevistas, dinâmicas de grupo e testes psicológicos, entre outros, ou 

por conjugação de vários destes, dependendo da política ou prática da organização. 

Uma seleção objetiva, isenta, criteriosa e ajustada, além de ser o espelho de 

uma organização, acaba contribuindo bastante para a performance de uma empresa. 

Recrutamento é o conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização. O recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras de 

Recursos Humanos da organização. 

Seleção de pessoal é a escolha dos candidatos recrutados que melhor se 

ajustam no cargo em aberto. O objetivo básico da seleção de pessoal é escolher e 

classificar os candidatos adequados às necessidades da organização. 

Processo de aplicação consiste na análise e descrição de cargos e avaliação 

de desempenho. 

18.14. 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 
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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. 

 

 

18.15. Gestão por competências 

 

Competência vem do latim competencia e significa competência na qualidade 

de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos, fazer determinada tarefa, 

capacidade, aptidão e idoneidade entre outras habilidades. 

A Gestão por competências visa instrumentalizar o departamento de recursos 

humanos e os gestores das empresas para realizar gestão e desenvolvimento de 

pessoas, com foco, critério e clareza. As ferramentas da gestão por competências são 

totalmente alinhadas às atribuições dos cargos e funções de cada organização. 

Através do mapeamento e mensuração por competências são identificadas as 

competências comportamentais e técnicas necessárias para a execução das 

atividades de um cargo/função e mensurado o grau ideal para cada grupo de 

competências para que uma pessoa que assuma o cargo/função atinja os objetivos 

da empresa. 



 

 

Pá
gi

na
12

85
 

Através da seleção por competências será realizada a entrevista 

comportamental, visando a identificar se o candidato possui o perfil ideal para a vaga 

de emprego. 

Através da avaliação por competências, será identificado se os perfis 

comportamentais  e técnico dos colaboradores de uma corporação estão alinhados 

ao perfil ideal exigido pelos cargos/funções. 

Através do plano de desenvolvimento por competências será aperfeiçoado e 

potencializado o perfil individual de cada colaborador através de ações de 

desenvolvimento. 

 

18.16. 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. 

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 
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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 

 Ter um enfoque "eu e meu departamento" 

Líder do futuro 
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 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" 

Papel estratégico do novo líder Mercado estável 

 As empresas  

o Abordagem de linha de montagem a respeito da estratégia 

o Maximizam controle interno e ordem 

o Protegem-se contra a variação auditoria e disciplina 

o Tem lutas de poder entre níveis e unidades 

 

 Papel do líder  

o Definir táticas e definir o orçamento 

o Controlar o desempenho de indivíduos e atitudes 

o Tomar ação corretiva quando a conduta está fora do esperado 

o Tomar decisões consistentes com a estratégia geral da empresa 

Mercado em constante mudança 

 As empresas  

o Abordagem de contingência a respeito da estratégia 
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o Maximizam velocidade, flexibilidade e inovação 

o Protegem-se contra a obsolescência e ignorância 

o Tem altos níveis de comunicação, colaboração e inovação entre níveis. 

 Papel do líder  

o Interpretar a realidade emergente 

o Focalizar os recursos existentes de uma forma eficiente 

o Desenvolver e promover novas capacidades em resposta às mudanças 

o Facilitar criação, captação e disseminação de conhecimento 

Todas estas habilidades expressam a importância na valorização do capital 

humano, possibilitando não somente o desenvolvimento de suas potencialidades, mas 

também da superação dos seus limites. 

 

18.17. 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, 
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continua durante todo o processo de desenvolvimento e por fim na retenção desses 

talentos diferenciados desenvolvidos dentro da organização.  

 

18.17.1. 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.  



 

 

Pá
gi

na
12

90
 

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.  

 

18.17.2. O Gestor de Talentos 

 

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. 
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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 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.  
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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, 
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as empresas estrangeiras desafiam o líder brasileiro a investir nesse caminho. É 

preciso ter coragem para refletir, questionar as atitudes e comportamentos e 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.  

 

 18.18. Políticas de Humanização do SUS 

  

 O Instituto seguirá rigorosamente a política nacional de humanização do SUS, 

existente desde 2003, para efetivar o princípio do SUS, para as práticas e qualificando 

a saúde pública e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 

usuários. 

Em Março de 2003, foi lançada pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional 

de Humanização - PNH ou Humaniza SUS, durante o XXº Seminário Nacional dos 

Secretários Municipais de Saúde e I Congresso Brasileiro de Saúde e Cultura de Paz 

e Não Violência, realizado em Natal/RN (17 a 20 de março/ 2003).  

Divulgada para dentro do Ministério da Saúde na Oficina Nacional Humaniza 

SUS: “Construindo a Política Nacional de Humanização, na Semana de Humanização, 

no Ministério da Saúde, nos dias 19 e 20 de novembro de 2003”. Para o SUS, na 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, eventos que ocorreram em novembro deste mesmo 

ano.  
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Pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que é composta de 

representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais e do Conselho Nacional de Secretários Municipais, em 18.03.2004.  

Naquela época, a Política localizava-se na Secretaria Executiva (SE) do 

Ministério da Saúde e posteriormente foi transferida para a Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS), onde permanece até o presente momento.  

Para a PNH, no campo da Saúde, humanização diz respeito a uma aposta 

ético-estético-política:  

 ética, porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de 

saúde comprometidos e corresponsáveis;  

 estética, porque acarreta um processo criativo e sensível de produção 

da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas;  

 política, porque se refere à organização social e institucional das práticas 

de atenção e gestão na rede do SUS.  

 

O compromisso ético-estético-político da humanização do SUS se assenta nos 

valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, 

de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da 

participação coletiva no processo de gestão.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) se estrutura a partir de:  

- Princípios;  

- Método;  

- Diretrizes;  
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- Dispositivos.  

 

18.18.1. Princípio 

 

Entendido como o que causa ou força a ação, ou que dispara um determinado 

movimento no plano das políticas públicas.  

São 03, os princípios da PNH:  

 

Transversalidade  

- Aumento do grau de comunicação intra e intergrupos;  

-Transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos 

implicados nos processos de produção de saúde, produzindo como efeito a 

desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos 

instituídos na constituição das relações de trabalho.  

 

Indissociabilidade entre atenção e gestão  

- Alteração dos modos de cuidar inseparável da alteração dos modos de gerir 

e se apropriar do trabalho;  

- Inseparabilidade entre clínica e política, entre produção de saúde e produção 

de sujeitos;  

- Integralidade do cuidado e integração dos processos de trabalho.  
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Protagonismo 

 É a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos . 

 

- Trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo, das diferentes 

realidades sociais, ou seja, econômicas, políticas, institucionais e culturais;  

- As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando 

produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre 

si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar.  

 

18.18.2. Método  

 

Por método entende-se a condução de um processo ou o seu modo de 

caminhar (meta = fim; hodos = caminho). A PNH caminha no sentido da inclusão, nos 

processos de produção de saúde, dos diferentes agentes implicados nestes 

processos.  

Método proposto pela PNH: “método de tríplice inclusão”:  

a. Inclusão dos diferentes sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários) no 

sentido da produção de autonomia, protagonismo e co-responsabilidade.  

b. Inclusão dos analisadores sociais ou, mais especificamente, inclusão dos 

fenômenos que desestabilizam os modelos tradicionais de atenção e de gestão, 

acolhendo e potencializando os processos de mudança. Modo de fazer: análise 

coletiva dos conflitos, entendida como potencialização da força crítica das crises.  
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c. Inclusão do coletivo seja como movimento social organizado, seja como 

experiência singular sensível (mudança das percepções e dos afetos) dos 

trabalhadores de saúde quando em trabalho grupal. Modo de fazer: fomento de redes.  

 

18.18.3. Diretrizes  

 

Orientações gerais de determinada política. No caso da PNH, suas diretrizes 

expressam o método da tríplice inclusão.  

Diretrizes da PNH: Acolhimento, Clínica ampliada, Cogestão, Defesa dos 

Direitos do usuário, Fomento de grupalidades, coletivos e redes, Valorização do 

trabalho e do trabalhador, Construção da memória do SUS que dá certo.  

18.18.4. Dispositivo  

 

Uma ação, um projeto, uma tecnologia a ser implementada, algo que dispare 

um movimento de mudança para transformar as práticas vigentes, tanto na atenção 

como na gestão em saúde. Atualização das diretrizes de uma política em arranjos de 

processos de trabalho.  

Dispositivos da PNH: Acolhimento e Classificação de Risco (ACR), Colegiado 

Gestor, Contrato de Gestão, Equipe Transdiciplinar de Referência e de Apoio 

Matricial, Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e Câmara Técnica de 

Humanização (CTH), Programa de Formação em Saúde e Trabalho (PFST) e 

Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP), Projeto memória do SUS que dá certo, 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Projeto de Saúde Coletiva, Projetos co-geridos 
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de ambiência, Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: 

gerência de porta aberta, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação, etc. e 

Visita aberta e Direito a acompanhante.  

 

18.18.5. O que é o Humaniza SUS  

 

A PNH é uma política nacional que busca qualificar modo de atenção e gestão 

na rede do SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores. Ela pode ser 

implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde. Atualmente existem 

experiências de implantação em todos os estados do Brasil de forma diversificada, 

pois a PNH pode atuar em todas as políticas do SUS, aumentando o grau de 

comunicação entre os grupos (de gestores, trabalhadores, usuários do serviço de 

saúde) e dentro desses grupos. Dependendo da região possui mais ou menos 

dispositivos da PNH já implantados ou em processo de implantação. Ela depende da 

decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

para existir.  

 

18.18.6. Na prática, como a humanização funciona 

 

A PNH pode ser implantada em qualquer serviço de saúde, como Centro de 

Saúde, Unidade de Saúde da Família, Serviço de Urgência, hospital, nível central das 

secretarias de saúde, inclusive, em toda a rede de saúde pública do município, desde 

que haja compromisso para reorganização do serviço numa outra ótica, ou seja, por 
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adesão à proposta da PNH. Essa proposta se baseia na produção de saúde e 

produção dos sujeitos envolvidos: trabalhadores, gestores e usuários.  

Para implantá-la algumas ações poderão ser desencadeadas para iniciar o 

processo local, como:  

- acessar o site da PNH (www.saude.gov.br/humanizasus ) e conhecer suas 

cartilhas temáticas e o DOCUMENTO BASE que apresenta seus princípios, diretrizes 

e método;  

- iniciar uma discussão sobre os processos de trabalho, seja num grupo 

formado apenas por trabalhadores, ou desses com o gestor, podendo ter ainda a 

participação de usuários;  

- entrar em contato com outros serviços que já implantaram um ou mais 

dispositivos da PNH.  

A PNH possui um grupo de consultores que apóia essa implantação de forma 

sistemática nos estados a partir da demanda, por meio de apresentação da política, 

participação em fóruns para debates, oficinas de formação sobre os dispositivos. Esse 

apoio institucional se dá em parceria com a instituição que apresentou a demanda à 

PNH, para construção coletiva da organização do serviço, a partir dos princípios, 

diretrizes e dispositivos da PNH.  

Há também a Rede Humaniza SUS, que agrega usuários, gestores, 

trabalhadores da saúde de todo o país, preocupados com as discussões em torno do 

sistema público de saúde.  
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18.18.7. Dispositivos e diretrizes da PNH 

 

As diretrizes da PNH são orientações gerais que expressam o método da 

inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde através de:  

 

• Clínica Ampliada;  

• Cogestão;  

• Acolhimento;  

• Valorização do trabalho e do trabalhador;  

• Defesa dos Direitos do Usuário;  

• Fomento das grupalidades, coletivos e redes.  

• Construção da memória do SUS que dá certo.  

Na prática, essas diretrizes para qualificar e humanizar a atenção e gestão na 

saúde se dão por meio dos dispositivos:  

• Grupo de Trabalho de Humanização;  

• Câmara Técnica de Humanização;  

• Colegiado Gestor;  

• Contrato de Gestão;  

• Escuta qualificada;  

• Visita aberta e direito a acompanhante;  

• Programa de Formação em Saúde do Trabalhador;  

• Comunidade Ampliada de Pesquisa,;  

• Equipe Transdiciplinar de Referência e de Apoio Matricial;  
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• Projetos Cogeridos de ambiência;  

• Acolhimento com classificação de risco,  

• Projeto Terapêutico singular e projeto de saúde coletiva;  

• Projeto Memória do SUS que dá certo.  

• Ambiência  

 

18.18.8. Diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)  

 

As diretrizes são: 

 

01. Acolhimento  

02. Clínica ampliada  

03. Cogestão  

04. Defesa dos Direitos do usuário  

05. Fomento de grupalidades, coletivos e redes  

06. Valorização do trabalho e do trabalhador  

07. Construção da memória do SUS que dá certo  

 

18.18.9. Acolhimento  

 

O acolhimento é uma das diretrizes da PNH que tem uma importância 

significativa, na organização dos serviços públicos de saúde, uma vez que: 



 

 

Pá
gi

na
13

02
 

  incorpora o aspecto ético (é responsabilidade de toda a equipe) e 

político (porque é direito de todo cidadão brasileiro e dever do estado); 

 apresenta outro modo de se produzir saúde; e 

 constitui uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços. É, portanto, um compromisso de resposta às 

necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde. Pode-se dizer que 

uma atitude acolhedora é uma atitude atenta e porosa à diversidade cultural, racial e 

étnica.  

 

Segue abaixo algumas questões interessantes sobre acolhimento: 

 

Há necessidade de local e horário determinados, além de profissional 

específico, para que o serviço de saúde faça acolhimento aos usuários?  

Não, porque acolhimento constitui uma postura ética de toda a equipe, ou seja, 

trata-se de uma ação que deve ocorrer em todos os locais e em todos os momentos 

no serviço de saúde, desde o horário que o usuário chega até a sua saída.  

 

Qual a diferença entre triagem e acolhimento?  

Na triagem há seleção de quem será atendido no serviço, ao passo que no 

acolhimento todas as pessoas são recebidas/acolhidas, que envolve uma escuta 

qualificada, atendimento, e, se necessário, encaminhamento responsável. O 



 

 

Pá
gi

na
13

03
 

acolhimento não constitui uma etapa do atendimento, pois ele está presente em todas 

as ações desenvolvidas pelo serviço de saúde.  

 

Quais os objetivos do acolhimento?  

Acolher, escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário, identificar os 

riscos e a vulnerabilidade, perceber a avaliação do próprio usuário em relação ao seu 

estado, além de responsabilizar à equipe para dar uma resposta ao 

problema/demanda/necessidade do usuário. Prestar um atendimento resolutivo, 

orientando/encaminhando, quando for o caso, o paciente e a sua família, para outros 

serviços de saúde, seja para atendimento ou continuidade da assistência.  

 

Como implementar o acolhimento no serviço de saúde?  

É importante que a equipe de saúde se reúna, para discutir sobre o atendimento 

no serviço, a partir de questões iniciais:  

 Qual o "caminho" percorrido pelo usuário, desde o momento em que ele 

chega ao serviço de saúde, até quando ele se retira?  

 Por onde e como ele entra (acesso)?  

 Por quem é recebido (porteiro, auxiliar de enfermagem, vigilante)?  

 Quem o atende? (quando há atendimento agendado e quando não há)?  

 Para onde ele vai depois do atendimento (seja atendimento individual ou 

de grupo)?  
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Para essas perguntas e para outras que a equipe poderá construir, as 

respostas mostrarão como são realizadas todas as etapas pelas quais o usuário 

percorre e como ele é atendido em cada uma dessas etapas, pelos profissionais 

envolvidos.  

Para a PNH, o processo de trabalho dessa equipe está, neste momento, 

colocado em análise e todos perceberão, coletivamente, a necessidade de mudanças. 

Além dessa análise, revisão cotidiana das práticas de atenção e de gestão e 

implementação de novas ações, o que necessita ser modificado para que o usuário 

seja, de fato, acolhido?  

 Ter claro que todos os sujeitos envolvidos (gestores, trabalhadores e 

usuários) são responsáveis pelo/no processo de produção de saúde;  

 Valorizar e estimular o encontro entre profissional de saúde, usuário e 

sua rede social, como liga fundamental no processo de produção de saúde;  

 Reorganizar o serviço de saúde, a partir da problematização dos 

processos de trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe 

multiprofissional encarregada da escuta e da resolução do problema do usuário;  

 Elaborar projeto terapêutico individual e coletivo, com horizontalização e 

por linhas de cuidado;  

 Garantir, nesse processo, o acolhimento aos trabalhadores e suas 

dificuldades, na acolhida à demanda da população;  

 Escutar e se comprometer em dar respostas às necessidades de saúde 

trazidas pelo usuário, incluindo sua cultura, saberes e capacidade de avaliar riscos;  
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 Construir, coletivamente, as propostas com a equipe local e com a rede 

de serviços e gerências, em todos os níveis do sistema.  

 

Acolher se multiplica em inúmeras outras ações e traz a possibilidade de 

analisar a adequação da área física, o dimensionamento das equipes e a 

compatibilização entre a oferta e a demanda por ações de saúde, quanto a:  

 

 formas de organização dos serviços e os processos de trabalho;  

 governabilidade das equipes locais;  

 humanização das relações em serviço;  

 modelos de gestão vigentes na unidade de saúde;  

 ato da escuta e produção de vínculo como ação terapêutica;  

 multi/interdisciplinaridade nas práticas.  

 

E, finalmente, acrescenta-se a necessidade de qualificação de todos os 

profissionais da equipe, para proporcionar essa escuta qualificada aos usuários, 

preservando sua rede sócio-familiar. 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.  
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Clínica Ampliada  

 

É uma ação em saúde, que vai além de um atendimento realizado por um 

profissional de saúde, que poderá receitar um remédio ou pedir exames para 

comprovar – ou não – um diagnóstico de uma doença.  

Significa, portanto que as pessoas são vistas de forma ampliada e que não se 

limitam às expressões das doenças de que são portadoras. Um hipertenso pode e 

será diferente de outro hipertenso e caso um deles esteja deprimido, se sentindo 

isolado ou desempregado, por exemplo, tudo isso interferirá no desenvolvimento da 

sua doença, uma vez que cada pessoa é única, o que exige que os serviços de saúde 

o percebam como tal.  

 

18.18.10. Pressupostos da clínica ampliada 

  

Todos os profissionais de uma equipe de saúde, ao atenderem um usuário, não 

esquecem - porque faz parte da conduta profissional - que além do que essa pessoa 

apresenta de igual às demais pessoas, ela apresenta atitudes e sentimentos 

diferentes, singulares, e inclusive, um conjunto de sinais e sintomas que somente nele 

se expressam de determinado modo.  

 

Esse tipo de atitude da equipe, para além do atendimento, pauta, portanto em:  

 

 Compromisso radical com a pessoa doente, vendo-o de modo singular;  
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 Assumem a responsabilidade sobre todas as pessoas que atendem;  

 Buscam ajuda em outros setores (intersetorialidade), uma vez que o 

setor saúde não dá conta, sozinho, de atender todas as necessidades do usuário;  

 Reconhecem os seus limites de conhecimento e das tecnologias 

empregadas no atendimento e assim, buscam outros conhecimentos, ajuda com 

outros profissionais e em diferentes setores;  

 Assumem compromisso ético profundo.  

 Estão reforçando os valores “comuns/normais” na sociedade?  

 

O compromisso ético com o usuário deve levar o serviço a ajudá-lo a enfrentar, 

ou ao menos perceber, essas causalidades externas.  

Às vezes, o próprio diagnóstico já traz uma situação de discriminação social 

que aumenta o sofrimento e dificulta o tratamento (exemplos são as doenças que 

produzem discriminação social, e os “diagnósticos” que paralisam a ação de saúde, 

em vez de desencadeá-la). Cabe à clínica ampliada, não assumir como normal essas 

situações, principalmente quando comprometem o tratamento.  

Há pessoas que conseguem inventar saídas diante de uma situação imposta 

por certos limites, fazendo-as sozinhas. Elas “aproveitam” para enxergar o evento 

mórbido como uma possibilidade de transformação, o que não significa que elas 

deixem de sofrer, mas elas encontram no sofrimento, e apesar dele, uma nova 

possibilidade de vida. Outras precisam de algum tipo de ajuda para fazer isto.  

Portanto, a Clínica Ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a 

capacidade de ajudar as pessoas, não só a combater as doenças, mas transformar-
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se, de forma que a doença, mesmo sendo um limite, não as impeça de vivenciar outras 

coisas na sua vida.  

 

Alguns subsídios para a efetivação da clínica ampliada  

 

 Escuta  

 

Escutar significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou relato do 

usuário, mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico 

e/ou para o tratamento. Quanto mais a doença for compreendida e correlacionada 

com a vida, menos chance haverá de se tornar um problema somente do serviço de 

saúde, mas sim, do sujeito doente também.  

 

 Vínculo e afetos  

Tanto profissionais quanto usuários, individualmente ou coletivamente, 

transferem afetos. É necessário aprender a prestar atenção nesses fluxos de afetos, 

para melhor compreender-se e compreender o outro, e poder ajudar a pessoa doente 

a ganhar mais autonomia e a lidar com a doença de modo proveitoso para ela.  

 

 Muito ajuda quem não atrapalha  

Infelizmente, o mito de que os tratamentos e intervenções só fazem bem é 

muito forte. Ocorre, entretanto e com relativa frequência, o uso inadequado de 

medicações e exames, causando graves danos à saúde e desperdício de dinheiro. 



 

 

Pá
gi

na
13

09
 

Quanto aos exames, também existe uma mitificação muito forte. É preciso saber que 

muitos deles oferecem riscos à saúde e tem limites, principalmente quando são 

solicitados sem os devidos critérios.  

O real significado e as expectativas das pessoas quando procuram um serviço 

de saúde precisam ser trabalhados na clínica ampliada, para diminuir o número de 

doenças causadas por tratamento e para não iludir as pessoas.  

 

 Evitar recomendações pastorais e culpabilizantes  

 

É importante que a equipe produza corresponsabilidade, e não culpa. A culpa 

provoca anestesia, gera resistência e pode humilhar. Muitas vezes entra uma forma 

inconsciente, da equipe, de lidar com as limitações do tratamento transferindo o ônus 

de um possível fracasso, para o usuário. 

  

 Negociar restrições sem rancor e levar em conta os investimentos 

do doente  

 

Muitas vezes, a equipe acreditando que uma determinada forma de viver seja 

mais saudável, põe-se a orientar enfaticamente os usuários sobre o que fazer e evitar. 

Fala-se muito e escuta-se pouco, e quando os usuários encontram dificuldades de 

seguir “as ordens” ou têm outras prioridades, a equipe se irrita com eles, muitas vezes 

não se dando conta disso.  

 Trabalhar com ofertas e não apenas com restrições  
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As mudanças de hábitos podem ser encaradas como ofertas de experiências 

novas e não apenas como restrições. Se admitirmos que o jeito normal de viver a vida 

é apenas mais um, e não o único, e que as descobertas podem ser interessantes, fica 

mais fácil construir conjuntamente, propostas aceitáveis.  

 

 Especificar ofertas para cada sujeito  

 

Se um usuário ama a atividade X ou a comida Y que, no entanto, não são 

recomendáveis para sua condição biológica, é preferível não começar o tratamento 

por ali. Especificar os Projetos Terapêuticos significa procurar o jeito certo e a proposta 

certa para cada pessoa ou grupo, de acordo com suas preferências e história.  

 

 Evitar iniciar consultas questionando aferições e comportamentos. 

Valorizar a qualidade de vida  

Ao lidar com pessoas portadoras de doenças crônicas tem se observado que 

não é eficiente começar os encontros com perguntas sobre a doença (comeu? não 

comeu? tomou remédio?) ou infantilizantes (fez tudo direitinho? tomou os remédios 

no horário certinho?). Fazer do encontro um momento diferente, valorizando ações 

que produzem qualidade de vida mostrará ao usuário o que queremos: ajudá-lo a viver 

melhor e não torná-lo submisso às nossas propostas.  

 



 

 

Pá
gi

na
13

11
 

 Perguntar o que o usuário entendeu do que foi dito: sobre sua 

doença e sobre a medicação  

 

A linguagem dos profissionais de saúde nem sempre é compreensível, portanto 

habituar-se a perguntar ao usuário sobre o que foi dito, o que ouviu sobre sua doença, 

medicação prescrita ou mesmo exames que foram solicitados, ajuda muito. É 

importante também ouvir, na opinião do usuário, quais as causas da sua doença.  

 

 Evitar assustar o usuário  

 

Existem forças internas, como os desejos (por uma comida que considere 

especial, uma atividade importante) e existem forças externas, como a cultura, 

definindo papéis sociais e hábitos de vida. Portanto, assustar o usuário é uma ação 

pouco eficaz que poderá tanto levar a pessoa a uma dependência do serviço quanto 

à resistência ao tratamento, o que não significa deixar de apresentar os possíveis 

riscos relacionados à sua doença.  

Dessa forma, abrem-se inúmeras possibilidades de intervenção e é possível 

propor tratamentos, muito melhores, com a participação das pessoas envolvidas, ou 

seja, o usuário e sua rede sócio-familiar.  
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Cogestão  

 

É um campo de ação humana, que visa coordenação, articulação e interação 

de recursos e trabalho humano, para a obtenção de fins, metas e objetivos.  

 

Qual o objeto da gestão?  

O trabalho humano, que disposto sob o tempo e guiado por finalidades, realiza 

tanto a missão das organizações quanto os interesses dos trabalhadores. Não 

havendo esta coincidência (de visar tanto a organização quanto os trabalhadores), o 

objeto torna-se os conflitos, gerados por uma gestão unilateral, hierárquica e, 

consequentemente autoritária e promotora de adoecimento dos trabalhadores.  

 

Como a gestão tem sido realizada usualmente, nas organizações de saúde?  

 

O trabalhador se submete ao trabalho para realizar os interesses das 

instituições, mediante, de um lado, a necessidade de trabalhar (condição sine qua non 

de sua reprodutibilidade) e de outro, o exercício do controle de suas vontades.  

 

Como esta forma de gestão percebe e trata o trabalhador?  

 

Os trabalhadores não possuem condição de conduzir seu próprio trabalho, pela 

simples falta de capacidade de gestão, ou seja, de condução da organização, por isso 

os isola em postos de execução, cuja definição encontra-se em níveis técnicos 
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intermediários, responsáveis pela formulação, planejamento, controle e avaliação. Os 

trabalhadores necessitam de supervisão, controle e estímulos (financeiros, morais, 

etc.) para produzir, para realizar as tarefas, lógica (taylorista, fordista), que ainda 

permanece no cotidiano do trabalho contemporâneo, em que pese um conjunto de 

novas teorias e metodologias, que surgiram no decorrer do século XX.  

Nessa tradição, a gestão, em tese, cumpre a função de manter a organização 

produzindo e em pleno funcionamento. Espaço de acionamento dos meios e do 

trabalho humano (então chamados recursos humanos = RH), para os fins da 

organização. Espaço de controle, de submissão e de renúncia do trabalhador.  

 

O que tem produzido, no trabalhador, este modelo de gestão? 

  

 pela “incapacidade” de realização, uma “infantilização” dos 

trabalhadores;  

 por ser podado de processos de criação, o trabalho torna-se um lugar de 

repetição, de produção em série, de realização daquilo que foi pensado por outra 

pessoa e em outro lugar;  

 pela fragmentação dos processos de trabalho, os trabalhadores 

desconhecem o todo da tarefa e por isso o seu sentido é desconhecido;  

 pelo trabalho seriado, alienação, renúncia à criação e o adoecimento;  

 

E como espaço de controle, de submissão e de renúncia do trabalhador, este 

executa as ações que levam a organização a atingir seus objetivos, metas e missão, 
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ou seja, este modelo serve para manter a organização produzindo e em 

funcionamento. 

 

 

Qual o sentido do trabalho para a PNH?  

 

O trabalho faz parte da criação do homem. O trabalho sempre será uma mistura 

de espaço de criação com repetição; espaço de exercício da vontade com 

constrangimento; trabalho para si e trabalho demandado do/pelo outro, encarnado em 

sujeitos e coletivos que portam necessidades (sempre sócio-históricas).  

O trabalho não é, apenas, o que está definido previamente para ser executado, 

mas também o que de fato se realiza nas situações concretas de trabalho. Ele inclui, 

portanto, o esforço que se dispende no cotidiano profissional, os acordos e pactos 

realizados e até mesmo o que se pensou em fazer, mas não foi possível.  

Considerando que nos serviços públicos de saúde ainda são poucos os 

espaços em que as experiências são discutidas e compartilhadas, a luta por melhores 

condições de trabalho é um exercício ético, que aponta para uma avaliação 

permanente das práticas e seus efeitos, sobre a vida de todos e de cada um.  

A proposta da Política Nacional de Humanização é buscar uma compreensão 

mais ampliada do que chamamos de saúde e de sua relação com as situações de 

trabalho, de modo que se caminhe em uma direção menos desgastante para o 

trabalhador, nos guiando sempre pelas experiências que têm promovido saúde, nesta 

perspectiva. As organizações de saúde, portanto devem se constituir como espaços 
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de produção de bens e serviços para os usuários, assim como espaços de valorização 

do potencial inventivo dos diversos atores desses serviços: gestores, trabalhadores e 

usuários.  

 

Qual o sentido de gestão para a PNH?  

 

A gestão não é um lugar ou um espaço ou um campo de ação exclusiva de 

especialistas, portanto permite a inclusão dos vários sujeitos envolvidos no processo 

de trabalho (gestores, trabalhadores e usuários).  

Há, portanto outro modo de fazer as mudanças na saúde, considerando esses 

sujeitos mais livres para a criação, autônomos e corresponsáveis pela coprodução de 

saúde (cogestão).  

Em outras palavras, a cogestão significa a inclusão de novos sujeitos nos 

processos de gestão (análise de contexto e problemas; processo de tomada de 

decisão), exercida não por poucos ou alguns (oligo-gestão), mas por um conjunto mais 

ampliado de sujeitos que compõem a organização, assumindo-se o predicado de que 

“todos são gestores de seus processos de trabalho”.  

 

Quais resultados está outra forma de gestão traz para a produção de saúde?  

 

A ampliação da implicação e corresponsabilização do cuidado, uma vez que as 

definições, na forma da produção de tarefas, serão coletivas, ou seja, derivadas de 

pactos entre os sujeitos e não de imposições sobre eles.  
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De outra parte, maior implicação e uma produção mais compartilhada de 

responsabilidades resultará em mais e melhor produção de saúde, uma vez que a 

vontade de fazer estará ampliada, reafirmando pressupostos éticos no fazer da saúde.  

 

Como implementar a cogestão nos serviços de saúde?  

 

Implementar ações em serviços de saúde exige reunião para discussão, 

análise, divisão de responsabilidades, compartilhamento, participação e consenso.  

A cogestão, como dito acima, inclui novas pessoas para fazer a gestão, o que 

significa a inclusão de novas funções e novas tarefas. Significa compartilhar poder, 

conflitos e responsabilidades.  

A equipe, em várias reuniões, uma vez que o assunto não se esgota em um 

único encontro, realiza suas discussões e pactuações, tomando para si a organização 

do espaço coletivo de gestão, que permite o acordo entre desejos e interesses, tanto 

dos usuários quanto dos trabalhadores e gestores. Quando ocorre essa tríplice 

inclusão, cada um “leva” consigo os desejos, o olhar, os valores, a avaliação que tem 

do SUS, portanto os conflitos e as disputas de poder e de saber irão aflorar, mas, o 

importante é que o grupo, nesses momentos, despessoalize as questões levando-as 

para o objetivo comum, que é a efetivação dos princípios e diretrizes de SUS, sob um 

novo modo, aqui proposto pela PNH.  

Necessário lembrar sobre a necessidade de se criar mecanismos que garantam 

uma participação ativa dos usuários e familiares no cotidiano do serviço, com a 
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perspectiva de garantir os direitos que lhes são assegurados e também o avanço no 

compartilhamento e corresponsabilização do tratamento e cuidados em geral.  

Pactuar dias, horários e pautas das reuniões e quando se fizer necessário, 

reunião extraordinária, para tomada de decisões, pois é processo.  

É o método do aprender-fazendo.  

Defesa dos direitos do usuário  

 

A 1ª “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” foi publicada em 2006 (Portaria 

GM/MS nº 675, de 30 de março de 2006) e amplamente divulgada em dois formatos: 

texto (para gestores e trabalhadores) e ilustrada (para usuários).  

A 2ª Carta, uma revisão da anterior, ainda se encontra em formato de Portaria 

(Portaria GM/MS nº 1820, de 13 de agosto de 2009), que pode ser acessada no Portal 

do MS: www.saude.gov.br  

À medida que os artigos da atual Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários da 

Saúde são apresentados, alguns princípios, algumas diretrizes e alguns dispositivos 

da Política Nacional de Humanização são identificados, associativamente, o que 

demonstra os modos da política contribuir pela/com a garantia dos direitos dos 

usuários da saúde, em que pese não serem excluídos os demais.  

Artigo 1º - Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, nos 

termos da legislação vigente.  

Artigo 2º - Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e 

organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e 

recuperação da saúde.  
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Diretriz PNH: Redes de Produção de Saúde  

Todo cidadão deve dispor de uma rede de atenção à saúde, composta pelo 

conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se organiza num determinado 

território geográfico, seja ele um distrito sanitário, um município ou uma regional de 

saúde.  

Os serviços de saúde da atenção básica/estratégia saúde da família, próximos 

à sua casa, que deverão se constituir como acesso prioritário.  

O ambulatório de especialidades, os centros de atenção psicossocial e o 

hospital, que se comprometem nessa rede, articulada pelo cuidado, segundo as 

necessidades de saúde e levando-se em consideração os critérios de vulnerabilidade, 

risco e condição de sofrimento.  

Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço da rede de saúde 

deverá receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no 

caso de necessidade.  

Para a PNH, “Rede”, como estratégia indispensável que permita criar múltiplas 

respostas para o enfrentamento da produção saúde-doença; que garanta a ampliação 

da cobertura em saúde acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os 

serviços, resultando em processos de atenção e gestão mais eficientes e eficazes; 

que construa a integralidade da atenção.  

São estes processos de interação entre os serviços e destes com outros 

movimentos e políticas sociais, que fazem com que as redes de atenção à saúde 

sejam sempre produtoras de saúde num dado território, ou seja, não apenas a rede 
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SUS, mas esta, também conectada às demais redes sociais (educação, habitação, 

cultura, etc.).  

Artigo 3º - Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo, 

para resolver o seu problema de saúde.  

Diretriz PNH: Clínica Ampliada  

Tratar é mais que eliminar sintomas. É atentar para a qualidade de vida do 

usuário e ampliar a compreensão do que seja saúde em cada circunstância e para 

cada sujeito ou comunidade.  

Para que se realize uma clínica adequada, é preciso saber, além do que a 

pessoa apresenta de “igual às demais”, o que ele apresenta “de diferente”, atitudes e 

sentimentos diferentes, singulares e, inclusive, um conjunto de sinais e sintomas que 

somente nele se expressam de determinado modo, ou seja, as pessoas não se limitam 

às expressões das doenças de que são portadoras.  

A clínica ampliada, no entanto, não desvaloriza nenhuma abordagem disciplinar 

e ao contrário: busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz 

da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, 

portanto, multiprofissional. A clínica se amplia, portanto quando é resolutiva, ao incluir 

as dimensões social, biológica e subjetiva da pessoa e quando se faz compondo os 

diferentes saberes profissionais, leigos e de tradição coletiva.  

Artigo 4º - Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, 

realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a 

todos.  
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Diretrizes PNH: Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde; Ambiência; 

Valorização do trabalho e do trabalhador da saúde  

Acolhimento - O cuidado humanizado pressupõe acolhimento, como ato ou 

efeito de acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um 

“estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão.  

Acolher é a atitude de incluir o outro em sua singularidade, portanto um bom 

encontro que faz vínculo.  

O acolhimento, como diretriz em qualquer serviço de saúde, é um contrato ético 

(responsabilidade de toda a equipe em no que se refere ao compromisso com o 

reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, 

suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida); estético (porque traz para 

as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de estratégias que contribuem 

para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria 

humanidade); e político (porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste 

“estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros, direito de 

todo cidadão brasileiro e dever do estado). Portanto, respeito às necessidades e 

demandas dos usuários, resolutividade e compromisso, uma atitude acolhedora é uma 

atitude atenta e porosa à diversidade cultural, racial e étnica.  

Ambiência – Para a PNH, ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado 

ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações 

interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. Vai 

além da composição técnica, simples e formal dos ambientes, passando a considerar 

as situações que são construídas, em determinados espaços e num determinado 
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tempo, e vivenciadas por um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações 

sociais.  

A ambiência, sob esse aspecto, segue primordialmente três eixos:  

1)- visa a confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos sujeitos 

envolvidos; 

 2)- possibilita o encontro de sujeitos e 

 3)- uma ferramenta facilitadora do processo de trabalho.  

Valorização do trabalho e do trabalhador da saúde - Para dar conta da realidade 

complexa do trabalho, os trabalhadores são convocados a criar, a improvisar ações, 

a construir o curso de suas ações, a pensar o melhor modo de trabalhar, a maneira 

mais adequada de realizar o trabalho, de forma a atender os diversos contextos 

específicos.  

A cada situação que se coloca, o trabalhador elabora estratégias que revelam 

a inteligência que é própria de todo o trabalho humano. Nos serviços de saúde, o 

trabalho é potencialmente produtor de sentido, quando é inventivo e participativo, mas 

pode ser também produtor de sofrimento e desgaste, quando é burocratizado, 

fragmentado e centralizado.  

Para a PNH, promover saúde nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade 

de compreender e analisar o trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando 

espaços para debates coletivos.  

A gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental para a 

promoção de saúde e a prevenção de adoecimento.  
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Artigo 5º - Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na 

relação com os serviços de saúde.  

Diretriz PNH: Direitos dos Usuários da Saúde  

A rede de atenção à saúde deverá garantir/reconhecer os direitos dos usuários, 

como por exemplo, receber ou recusar assistência religiosa, psicológica e social; 

procurar segunda opinião ou parecer de outro profissional ou serviço sobre seu estado 

de saúde ou sobre procedimentos recomendados, em qualquer fase do tratamento; 

acesso ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia 

de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro serviço ou 

mudança de domicilio.  

Artigo 6º - Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e 

recuperação sejam adequados e sem interrupção.  

Princípio PNH: Autonomia e protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo 

de trabalho  

Diretriz PNH: Clínica ampliada e compartilhada  

Para a PNH, autonomia e protagonismo dos sujeitos traduz a capacidade de 

criação e o saber de cada um no processo de construção coletiva de novos modos de 

se relacionar no trabalho, ou seja, autonomia como capacidade de agir deliberado, 

produzido pelas capacidades de cada um, de seus desejos, interesses e 

necessidades. No entanto, uma autonomia relativa, porque toda autonomia resulta 

também da confluência de elementos e definições de outros planos, desde o 

inconsciente, passando pelo acaso, indo até o plano das determinações 

socioeconômicas, políticas e culturais, o que significa, autonomia como resultado de 
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um plano singular entre a vontade do sujeito e as forças que sobre ele agem no plano 

da História.  

O SUS coloca lado a lado trabalhadores, usuários e gestores, como sujeitos de 

direitos e de deveres, portanto o trabalho em saúde também é marcado pelo contato 

entre usuários do serviço e trabalhadores, que possuem histórias de vida, demandas 

e queixas específicas, valores e crenças diferentes.  

Escutar o usuário significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou 

relato mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e 

tratamento. Mais do que isto, é preciso ajudá-lo a reconstruir e respeitar os motivos 

que ocasionaram o seu adoecimento e as correlações que o usuário estabelece entre 

o que sente e a vida – as relações com seus convivas e desafetos.  

Ou seja, perguntar por que ele acredita que adoeceu e como ele se sente 

quando tem este ou aquele sintoma.  

Quanto mais a doença for compreendida e correlacionada com a vida, menos 

chance haverá de se tornar um problema somente do serviço de saúde, porque o 

usuário poderá perceber que, senão nas causas, pelo menos nos desdobramentos o 

adoecimento não está isolado da sua vida e, portanto, não pode ser “resolvido”, na 

maior parte das vezes, por uma conduta mágica e unilateral do serviço de saúde. Será 

mais fácil, então, evitar a infantilização e a atitude passiva diante do tratamento.  

Pode não ser possível fazer uma escuta detalhada o tempo todo para todas as 

pessoas, a depender do tipo de serviço de saúde, mas é possível escolher quem 

precisa mais e é possível “temperar os encontros clínicos com estas frestas de vida”.  
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Por conseguinte, a atividade do trabalho é então submetida a uma regulação 

que se efetiva na cooperação entre trabalhadores e usuários, estes últimos, 

corresponsáveis no processo de produção de saúde/produção de sujeitos (cogestão 

do cuidado), em defesa da vida.  

Artigo 7º - Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e 

aos diversos mecanismos de participação.  

Diretriz PNH: Direitos dos usuários da saúde  

Os serviços que compõem a rede de atenção à saúde garantirão o direito dos 

usuários à informação, como:  

 o direito à saúde, o funcionamento dos serviços de saúde e sobre o SUS 

(endereços, telefones, horários de funcionamento, ações e procedimentos 

disponíveis, nome do responsável pelo serviço, nomes dos profissionais, horário de 

trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço);  

 os mecanismos de participação da sociedade na formulação, 

acompanhamento e fiscalização das políticas e da gestão do SUS;  

 as ações de vigilância à saúde coletiva compreendendo a vigilância 

sanitária, epidemiológica e ambiental;  

 a interferência das relações e das condições sociais, econômicas, 

culturais, e ambientais na situação da saúde das pessoas e da coletividade.  

 

E os conselhos de saúde deverão informar à população sobre as formas de 

participação, composição do conselho de saúde, regimento interno dos conselhos, 
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conferências de Saúde, data, local e pauta das reuniões; e deliberações e ações 

desencadeadas.  

Artigo 8º - Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências 

de saúde e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores.  

Diretrizes PNH: Direitos dos usuários da saúde; Gestão participativa e 

cogestão.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como um de seus princípios definidos 

na Constituição Federal - a participação social - na perspectiva de democratizar a 

gestão da saúde.  

Cabe à rede de atenção à saúde incentivar e implementar formas de 

participação de trabalhadores e de usuários nas instâncias gestoras do SUS e 

participação no controle social do SUS, seja no papel de representar ou de ser 

representado nesses espaços.  

Para operacionalizar a participação social, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990, orienta sobre a formação dos Conselhos de Saúde nos âmbitos nacional, 

estadual e municipal. Estes conselhos são compostos por trabalhadores e gestores 

de saúde (50% dos conselheiros, sendo 25% para cada segmento) e os restantes 

50% são compostos por usuários do sistema.  

As representações dos usuários e dos trabalhadores nesses Conselhos devem 

ter legitimidade e compromisso político com seus representados. Desta forma, para 

garantir esta legitimidade, sua atuação deveria ser precedida por consulta sobre os 

interesses de sua comunidade.  
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Ainda segundo a Lei nº 8.142, as Conferências de Saúde (Nacional, Estaduais 

e Municipais) são espaços estratégicos de participação social.  

Além dos Conselhos e Conferências, os gestores das três esferas de governo 

(federal, estadual e municipal) instituíram espaços de negociação e definição de 

pactos acerca dos assuntos da gestão da saúde. Trata-se da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) no âmbito nacional e nos estados as Comissões Intergestores 

Bipartites (CIB), com representações dos municípios e do estado. Estas Comissões 

são também lugares importantes de exercício de gestão compartilhada e participativa, 

muito embora reúnam gestores, os quais então definem de forma mais 

corresponsabilizada os encargos sanitários.  

E também, como espaços de escuta - as ouvidorias - atualmente em expansão 

sendo expandidas para os trabalhadores.  

Para a PNH, a participação social não deve ficar restrita a essas instâncias 

formalizadas, para uma participação cidadã em saúde. Esta deve ser valorizada e 

incentivada no dia-a-dia dos serviços do SUS, nos quais tem sido ampliada 

gradativamente, ainda que os trabalhadores da saúde tenham participado pouco das 

decisões sobre os rumos das unidades em que trabalham. Pode parecer uma atuação 

difícil, complexa ou até mesmo dificultada, nesse caso tanto por excesso de 

burocracia quanto por uma gestão centralizadora e pouco participativa.  

Uma das diretrizes da PNH é a gestão participativa e cogestão, expressões de 

democratização das instituições de saúde. Modo de gestão que incluiu novos sujeitos 

(gestores, trabalhadores e usuários) no processo de análise e de tomada de decisão. 

Pressupõe a ampliação dos espaços públicos e coletivos, viabilizando o exercício do 
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diálogo e da pactuação de diferenças. Nos espaços de cogestão é possível construir 

conhecimentos compartilhados considerando as subjetividades e singuralidades dos 

sujeitos e coletivos. A construção de uma gestão participativa dos processos de 

planejamento, execução e avaliação da gestão e do cuidado representa, portanto uma 

abertura à corresponsabilização de todos os atores da saúde na qualificação do SUS.  

Artigo 9º - Os direitos e deveres dispostos nesta Portaria constituem a Carta 

dos Direitos e Deveres dos Usuários da Saúde.  

Artigo 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Artigo 11 - Fica revogada a Portaria nº 675, de 30 de março de 2006, publicada 

no Diário Oficial da União nº 63 de 31 de março de 2006, seção 1, página 131.  

Fomento de grupalidades, de coletivos e de redes  

 

Grupalidade  

 

Ninguém nasceu para viver sozinho. Prova disso é que no nosso dia-a-dia 

temos inúmeras oportunidades de relacionamentos: com familiares, amigos, colegas 

de escola, de trabalho, grupos de estudos, religiosos, vizinhos, etc.  

 

Qual o conceito de grupo?  

 

“Pessoas que se encontram por necessidades semelhantes. No decorrer do 

tempo e do desenvolvimento das tarefas, deixam de ser um amontoado de indivíduos 

e cada um passa a se assumir como integrante de um grupo” - Pichon-Riviere  
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“Um conjunto de três pessoas, como também uma família, uma turminha ou 

gangue de formação espontânea, uma composição artificial como uma escola ou 

grupo terapêutico, uma fila de ônibus, um auditório, uma torcida num estádio, uma 

multidão num comício” - Zimerman  

“Uma entidade moral, dotada de finalidade, existência e dinamismo próprios, 

distintas da soma de indivíduos que a constituem, mas intimamente dependentes das 

relações estabelecidas entre estes diferentes indivíduos” - Jean–Marie Aubry  

“Uma coleção de pessoas é um grupo quando atividades se relacionam 

mutuamente, de forma sistemática, para um determinado fim. Um grupo deve ser 

concebido como um sistema cujas partesse inter-relacionam” - Judy Gahagan  

“Grupo é uma configuração social intermediaria que articula a realidade da 

esfera do individuo com as demais dinâmicas macrosociais” – Fonseca  

“Conjunto de pessoas que são interdependentes na tentativa de realização e 

objetivos comuns e visam a um relacionamento interpessoal satisfatório” - Minicucci  

“O grupo é como um rio que tem força e vida próprias. O facilitador segue junto 

com ele, aproveitando suas correntes e facilitando a descoberta de riquezas 

submersas. Porem, por mais que mergulhe nessas águas não esgota seus mistérios” 

- Madalena Freire  

“O ser humano é gregário, e ele só existe, ou subsiste, em função de seus inter-

relacionamentos grupais” – Zimerman  

 

Por que trabalhar com grupo?  
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No grupo que as pessoas reconhecem o igual e o diferente, as limitações e as 

possibilidades, as simpatias e as antipatias, os afetos e os desafetos, tendo que 

aprender a lidar com essas questões, suportando frustrações, compartilhando 

sentimentos e comunicando-se. Um conjunto de pessoas constitui um grupo, um 

conjunto de grupos e sua relação com os respectivos subgrupos se constituem em 

uma comunidade e um conjunto interativo das comunidades configura uma sociedade.  

“No grupo, duas ou mais pessoas se relacionam para uma finalidade especifica 

e consideram a relação significativa” - Moscovici  

“Método de relacionamento humano baseado na abertura e honestidade, 

consciência de si mesmo, responsabilidade por si mesmo, percepção alerta do corpo, 

atenção nos sentimentos e ênfase no aqui e agora” – Schutz  

 

Há distintos papéis em um grupo?  

 

Sim. As pessoas desempenham vários papéis: líder da mudança, líder da 

resistência, sabotador, silencioso, porta-voz, entre outros.  

 

Qual o papel do coordenador do grupo?  

 

O coordenador é um catalisador, que promove e facilita a circulação da palavra; 

apóia os indivíduos e o processo grupal; favorece a circulação dos papéis no grupo e 

estimula a formação de vínculo.  
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Como se define o que é vínculo?  

 

Vínculo é a ligação, a relação, os laços construídos na convivência dos grupos, 

promove a confiança e favorece o respeito. Pelo vínculo as pessoas interagem, 

constroem e reconstroem suas possibilidades.  

 

Qual o papel do grupo no trabalho?  

1- Criar um Projeto: Objeto (problema); Esboço de meios; Objetivos; Dados de 

planejamento, mais gestão cotidiana;  

2- Identificações dos SUJEITOS e Organizações potencialmente implicados 

com o Projeto;  

3 - Criação de RODAS – Espaços Coletivos entre Sujeitos;  

4- Construção dos TEMAS e diagnóstico: problemas prioritários a serem 

enfrentados - OFERTA/ DEMANDA; 

 5 - Construção de CONTRATOS e estabelecimento de COMPROMISSOS: 

papéis e responsabilidades; sistema de comunicação; 

 6 - Definir TAREFA, intervenção e prazos; 

 7- AVALIAÇÃO constante e ANÁLISE de resultados. Redefinição de objetivos, 

diagnóstico e tarefas. Como a PNH define “grupo”? “É assim que entendemos 

grupo: um dispositivo que põe a funcionar maquinas de desmanchamento do 

“individuo” que nós somos,que acionam movimentos no que deixamos de ser no 

encontro com a alteridade que nos avizinha e no deslizar pela superfície daquilo que 

estamos em via de diferir e nos tornar” - Regina Benevides  
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Como a PNH define “grupalidade”?  

 

Experiência que não se reduz a um conjunto de indivíduos nem tampouco pode 

ser tomada como uma unidade ou identidade imutável. É um coletivo ou uma  

multiplicidade de termos (usuários, trabalhadores, gestores, familiares, etc.) em 

agenciamento e transformação, compondo uma rede de conexão na qual o processo 

de produção de saúde e de subjetividade se realiza.  

 

Coletivo  

 

O que é coletivo?  

O termo eventualmente é utilizado para se referir a grupos de pessoas que 

assumem uma mesma orientação política, artística e/ou estética e reúnem-se 

associações (normalmente de caráter informal) conhecidas como coletivos.  

 

Como a PNH traduz, no concreto, o termo “coletivo”?  

Desde 2003, quando foi lançada pelo Ministério da Saúde, a PNH tem 

demonstrado, por meio de seus dispositivos implementados nos serviços públicos de 

saúde e pela sua vivência interna, que todo processo de trabalho só é democrático se 

construído pelo coletivo, que é constituído pelos atores e autores desse processo.  

Em setembro de 2005, com base em seus aportes teórico-metodológicos, essa 

aposta no coletivo se materializou de forma mais expressiva, quando todas as 
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pessoas que compunham o grupo da política se organizaram em coletivos, com 

funções e responsabilidades específicas.  

A revisão do arranjo organizativo de gestão da PNH mantém os princípios de 

democratização, descentralização, construção coletiva (coanálise, codecisão e 

coavaliação) e transversalização /capilarização de todo processo. Para tanto, o 

Coletivo Nacional (todo o grupo que compõe a política) torna-se espaço maior de 

formulação, definição de prioridades, diretrizes, decisões estratégicas e avaliação de 

resultados.  

A gestão colegiada avança e resulta na criação do Núcleo Gestor 

(coordenação técnico-política da PNH), composto pelo coordenador, um consultor e 

dois trabalhadores do Núcleo Técnico (NT), com papel de articular, instituir e dar 

visibilidade à implementação da política nos vários espaços do SUS.  

Posteriormente, o Núcleo Gestor avalia o modo de funcionamento da PNH e 

apesar dos arranjos e da pactuação para fortalecer a co-gestão, verifica-se - entre as 

dificuldades detectadas no período - a pouca comunicação entre o grupo. O processo 

de trabalho é colocado em análise e detecta-se a necessidade de: 

1) aumentar a grupalização; 

2) definir melhor o papel/atribuição de todos os profissionais do Coletivo 

Nacional.  

O plano de ação da PNH para 2006, proposto pelo Colegiado Gestor Nacional, 

se efetivará “com o desempenho de profissionais com responsabilidades e papéis 

diferenciados, algumas vezes agrupados em coletivos e, nos demais sob a 

responsabilidade dos integrantes da PNH”:  
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Coletivo Nacional: Composto por todos os integrantes da PNH. É o espaço  

maior de formulação, definição de prioridades, diretrizes, decisões estratégicas 

e avaliação de resultados.  

Coordenação Nacional: Com o papel de coordenar a política, 

articular/negociar nos espaços intra-ministerial, inter-institucional e com a sociedade 

civil, a implementação da PNH.  

Colegiado Gestor Nacional: Constituído pelo coordenador nacional, gerência 

financeira, coordenadores regionais e o representante do NT. Papel de apoio 

institucional à Coordenação Nacional e representá-la em reuniões/eventos 

considerados estratégicos.  

Coletivo Regional: Fórum considerado espaço de elaboração e gestão dos 

projetos regionais, aprofundamento de discussão e troca de experiências. O 

coordenador - indicado por consenso entre coordenação nacional e consultores da 

região - tem o papel de articular/negociar a implantação/implementação das ações da 

PNH nos espaços regional e/ou estadual e estabelecer interlocução com a 

Coordenação Nacional.  

As regionais não seguirão à divisão geo-administrativa, mas o referencial será 

a dimensão do trabalho e nesse momento os arranjos indicados são:  

 

1. Região Centro-Oeste  

2. Região Nordeste I (Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe) 

3. Região Nordeste II (Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte)  
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4. Região Norte  

5. Região Sudeste I (São Paulo)  

6. Região Sudeste II (Espírito Santo e Rio de Janeiro)  

7. Região Sudeste III (Minas Gerais)  

8. Região Sul  

 

Coletivo de Consultores Matriciais: O trabalho do consultor consiste em ser 

referência para determinado tema/dispositivo (apoio matricial) e atuar como apoiador 

loco-regional, que exige, para este desempenho, um mix de 

conhecimentos/habilidades. Ser “generalista” e “especialista” no SUS, em políticas 

públicas de saúde e métodos de intervenção em coletivos, ou seja, o trabalho de 

consultoria matricial consiste em: apoiar as ações regionais que exigem saber-

especialidade em conteúdos e métodos específicos; atuar no âmbito nacional em 

ações consideradas tático-estratégicas e moderar oficinas regionais, quando 

solicitados pela consultoria regional.  

 

Coletivo MS/Núcleo Técnico: Constituído por técnicos, trabalhadores de 

apoio administrativo e o Coordenador Nacional. Papel de desempenhar ações técnico-

político-administrativas intra-ministerial, interinstitucionais do SUS, articular com a 

sociedade civil, além de assessorar a coordenação nacional e consultores.  

Posteriormente, após análise do coletivo Nacional PNH, extinguiu-se o coletivo 

de consultores matriciais, vinculando-os aos coletivos regionais. Mas, pela expertise 
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em determinados temas (exemplo: acolhimento e classificação de risco, ambiência, 

visita aberta, saúde e trabalho) continuam apoiando os planos regionais.  

 

Rede  

 

Como o conceito de rede “chegou” ao setor saúde?  

 

A partir da Constituição Federal de 1988, o processo saúde-doença passou a 

ser entendido/utilizado como produto e produtor de uma complexa rede, uma 

produção social composta de múltiplos fatores.  

E, portanto saúde é produção social, resultado de complexas redes causais que 

envolvem elementos biológicos, subjetivos, sociais, econômicos, ambientais e 

culturais que se processam e se sintetizam na experiência concreta de cada sujeito 

singular, de cada grupo em particular e da sociedade em geral, ou seja, a saúde 

resulta da capacidade de a sociedade produzir regras, modos de viver em que 

prevaleçam o interesse e o bem comum. 

Junto com esta noção ampliada de saúde, a saúde foi afirmada como direito e 

foi proposta uma nova forma de atenção e gestão: um sistema de saúde universal, 

integral, unificado e articulado em redes regionalizadas e descentralizadas.  

E a construção de redes tornou-se, então, uma estratégia indispensável para 

permitir a criação de múltiplas respostas para o enfrentamento da produção saúde-

doença. Uma rede homogênea - um grupo de serviços semelhantes – por exemplo, 

rede de atenção básica de saúde, rede de saúde mental, rede hospitalar, etc. ou uma 
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rede heterogênea - rede transversal - que se produz pelos entrelaçamentos que 

ocorrem entre diferentes atores, serviços, movimentos e políticas num dado território.  

 

Como se constitui uma rede de atenção à saúde?  

 

A rede de atenção à saúde é composta pelo conjunto de serviços e 

equipamentos de saúde que se dispõem num determinado território geográfico, seja 

ele um distrito sanitário, um município ou uma regional de saúde. Esses serviços são 

como os “nós de uma rede”: unidade básica de saúde, hospital geral, centro de 

atenção psicossocial, conselho municipal de saúde, etc.  

 

Como a PNH percebe a rede de atenção à saúde?  

 

Para a PNH, a construção de uma rede na saúde implica mais do que ofertas 

de serviços num mesmo território geográfico, o que leva colocar em questão:  

- como esses serviços estão se relacionando?  

- qual o padrão comunicacional estabelecido entre as diferentes equipes e os 

diferentes serviços?  

- que modelos de atenção e de gestão estão sendo produzidos nesses 

serviços?  

A construção de redes se apresenta como uma tarefa complexa, exigindo a 

implementação de tecnologias que qualifiquem os encontros entre diferentes serviços, 

especialidades e saberes.  
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Ter mais serviços e mais equipamentos é fundamental, mas não basta. É 

preciso também garantir que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada 

de uma ampliação da comunicação entre os serviços, resultando em processos de 

atenção e gestão mais eficientes e eficazes, que construam a integralidade da 

atenção. São estes processos de interação entre os serviços e destes com outros 

movimentos e políticas sociais, que fazem com que as redes de atenção sejam 

sempre produtoras de saúde num dado território. 

  

Como implementar uma rede de atenção à saúde?  

 

Para a PNH, organizar uma rede de atenção à saúde deverá ser a partir da 

Atenção Básica, menor unidade-fração do território sanitário e de onde partem e se 

organizam necessidades e demandas de saúde, que envolve construir e definir, de 

forma inequívoca, a responsabilidade sanitária de cada serviço e equipe de saúde, o 

que significa definir quem é responsável pelo quê e com que condições concretas 

contam para arcar com encargos sanitários. Produção de ações comuns, de forma 

partilhada e corresponsabilizada, com acompanhamento e avaliação do processo e 

dos resultados da ação intersetorial.  

A construção de redes regionalizadas de atenção à saúde pode fortalecer os 

processos de cooperação entre municípios, estado e federação, contribuindo para a 

diminuição das iniqüidades, bem como ampliando o grau de cogestão entre distintos 

atores, por meio de pactuação de responsabilidades complementares e 

interdependentes, sobre a produção de saúde em uma dada região. Quando isto não 
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é possível, a cooperação entre gestores e construção de redes regionalizadas é 

fundamental já que muitos municípios são pequenos e não tem como garantir acesso 

a toda tecnologia disponível para qualificar a vida.  

Exemplo: “Territórios da Cidadania” iniciativa que busca integrar, em territórios 

construídos pela sobreposição e articulação de mapas de várias políticas, ações de 

áreas e setores que, em contato com outras percepções e proposições, acabam se 

modificando e se interferindo mutuamente. Além disso, os próprios limites e contornos 

territoriais das políticas setoriais acabam se modificando em decorrência dessa 

dinâmica integrativa, uma vez que cada política exercita critérios próprios na 

construção de recortes geográficos. O território das ações intersetoriais passa a ser, 

assim, aquele onde a ação ocorre de forma concreta, onde as práticas são realizadas, 

o que não implica em abdicar de recortes específicos de cada área ou política. Os 

problemas e desafios são produzidos em redes complexas e, por esta razão, exigem 

compreensões ampliadas e intervenções intersetoriais, articulando distintos territórios 

de saberes e práticas.  

A PNH encontrou nas experiências do “SUS que dá certo” os princípios e 

diretrizes norteadores para suas ações, sugerindo arranjos e dispositivos capazes de 

fomentar redes cooperativas que superem o caráter centralizado, fragmentado e 

verticalizado dos processos de gestão e atenção.  

 

Valorização do trabalho e dos trabalhadores  

 

Como o trabalho se organiza, usualmente, nos serviços de saúde?  



 

 

Pá
gi

na
13

39
 

 

Ainda são poucos os serviços de saúde que funcionam como espaços 

coletivos, onde as experiências são discutidas e compartilhadas. E a quase 

inexistência desses, ainda se somam outros problemas, como o trabalho desgastante, 

a precarização das relações e condições de trabalho, o valor atribuído ao trabalhador 

por parte da população e do governo, a gestão centralizada, etc., que produzem 

adoecimento.  

A luta por melhores condições de trabalho é um exercício ético constante, que 

aponta para uma avaliação permanente das práticas e seus efeitos sobre a vida de 

todos e de cada um.  

 

Como a PNH caracteriza o trabalho?  

 

O trabalho é constituído por um conjunto de atividades simultâneas que 

possuem características distintas e são exercidas por trabalhadores de diversas 

áreas, com saberes e experiências específicas. Não é apenas o que está definido 

previamente para ser executado, mas também o que de fato se realiza nas situações 

concretas de trabalho, uma vez que ele inclui o esforço que se despende no cotidiano 

profissional, os acordos e pactos realizados e até mesmo o que se pensou em fazer, 

mas não foi possível.  

No processo de trabalho, o trabalhador usa de si por si. A cada situação que se 

coloca, o trabalhador elabora estratégias que revelam os saberes de todo trabalho 

humano. Portanto, o trabalhador também é gestor e produtor de saberes e novidades.  
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Trabalhar é gerir. Gerir-criar junto com os outros e a criação implica 

experimentação constante, maneiras diferentes de trabalhar.  

 

Quais as especificidades do trabalho em saúde, para que este promova a 

valorização dos trabalhadores?  

 

O trabalho ocupa um lugar privilegiado na vida dos seres humanos e, se saúde 

é entendida como a capacidade de lidar com as variabilidades do meio e criar novas 

normas de vida, pode-se afirmar que, quando o trabalho limita essa capacidade, a 

chance de adoecer é maior.  

Portanto, as organizações de saúde deveriam ser espaços de produção de 

bens e serviços para os usuários, assim como espaços de valorização do potencial 

inventivo dos diversos atores desses serviços: gestores, trabalhadores e usuários, 

uma vez que promover saúde nos locais de trabalho é aprimorar a capacidade de 

compreender e analisar o trabalho de forma a fazer circular a palavra, criando os 

espaços para debates coletivos.  

O trabalho em saúde também é marcado pelo contato com os usuários do 

serviço e com os trabalhadores, que possuem histórias de vida, demandas e queixas 

específicas, valores e crenças diferentes. Portanto, a atividade do trabalho é 

submetida a uma regulação que se efetiva na cooperação entre trabalhadores e 

usuários, numa dinâmica que atravessa diferentes pontos de vista.  

Além das diferenças entre os próprios trabalhadores, existem as diferenças 

entre as profissões (enfermeiro, psicólogo, médico, etc.), entre os locais de trabalho 



 

 

Pá
gi

na
13

41
 

(uma unidade básica de saúde e um hospital), entre as localidades (um hospital em 

Brasília e um hospital em Taguatinga), entre os horários de trabalho (trabalho diário e 

em regime de plantão).  

O trabalho em saúde pode ser comparado a uma corrente, cuja resistência 

(eficácia) depende de todos os elos. Se a corrente é quase toda de aço, mas um elo 

é de plástico, a resistência à tração do conjunto é a do plástico e não a do aço. Essa 

metáfora demonstra a grande interdependência do trabalho em saúde. Ela é válida 

tanto para um serviço de saúde com seus diferentes profissionais, quanto para o 

sistema de saúde com seus diferentes serviços.  

Portanto, a qualidade da atenção e a satisfação dos trabalhadores também 

dependerão de como a gestão facilita esse diálogo e reforça a interação criativa entre 

profissionais e serviços de saúde, uma vez que gestão coletiva das situações de 

trabalho é critério fundamental para a promoção de saúde e a prevenção de 

adoecimento.  

Como uma das diretrizes da PNH – trabalho e dos trabalhadores da saúde – 

esta afirma a importância de dar visibilidade à produção de saberes dos trabalhadores 

em suas atividades cotidianas e aposta na produção de grupos e coletivos, com ampla 

capacidade de analisar os processos de trabalho e propor mudanças que qualifiquem 

seu próprio trabalho.  

Essa forma de valorização aponta para a construção de sujeitos e coletivos 

autônomos e protagonistas, corresponsáveis pela atenção, gestão, eficácia e 

eficiência do SUS.  
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Construção da memória do SUS que dá certo  

 

Memória  

 

Conceito tão ligado à história, que se confunde com ela e ao mesmo tempo 

cria-se a partir dela. Para alguns, a antecede. As relações entre memória e história, e 

o conjunto de atos individuais e coletivos que lhes dão materialidade e espessura 

política, delimitam um amplo espectro de abordagens historiográficas. Contudo, tais 

abordagens dependem de um refinamento teórico e metodológico dos significados 

que esses dois conceitos podem assumir.  

Pensadas como ferramentas analíticas, as noções de memória e história são 

articuladas para dar conta dos processos sociais relativos à interpretação do passado, 

à construção de biografias, à reflexão sobre o lugar da disciplina a que chamamos de 

História nas Ciências Humanas, à construção de identidades e à compreensão dos 

movimentos.  

 

Memória é matéria prima do trabalho do historiador  

 

A discussão sobre a relação entre História e Memória é um dos grandes 

debates teóricos que atravessa várias gerações de historiadores, pois envolve os 

objetivos e fundamentos do trabalho histórico.  
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Atualmente, a maioria dos autores concorda que a memória não pode ser vista 

simplesmente como um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, de 

importância secundária para as ciências humanas. Trata-se da construção de 

referenciais sobre o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados 

nas tradições e intimamente associados a mudanças culturais. Há também um 

consenso de que a história não tem mais a pretensão de estabelecer os fatos como 

realmente aconteceram. No entanto, persiste uma série de diferenças com relação a 

como considerar a memória para a construção de uma interpretação histórica. Mesmo 

sem haver uma resposta definitiva, uma maneira de entender a problemática é 

retornar o desenvolvimento do estudo da História e como foi sendo considerada a 

utilização de fontes tidas como registros memorialistas, como as fontes orais, ao longo 

do tempo.  

Importante acrescentar que memórias que não são apenas um retorno a um 

passado imutável, mas que, ao serem narradas, lembradas e relembradas, adquirem 

novos contornos que podem ajudar a repensar o presente em que se vive e o futuro 

que se planeja.  

Memórias que surgem a partir de fotografias, documentos, cartas e, 

principalmente, da história das pessoas do lugar.  

A recuperação da memória pode ser realizada por meio da história oral, ou seja, 

da história contada pelas próprias pessoas e permite que estas pessoas apareçam 

como sujeitos dessa mesma história. Nesse processo, não são mais “heróis, 

autoridades e fatos marcantes" que fazem a história, mas as pessoas comuns e seu 

cotidiano comum. A experiência de relembrar em conjunto, isto é, o ato de 
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compartilhar a memória, é um trabalho que constrói sólidas pontes de relacionamento 

entre os indivíduos. E para a PNH, a memória de um SUS que dá certo tem sido 

realizada, utilizando-se de fotos e narrativas, pelos protagonistas desse sistema que 

são os trabalhadores, usuários e gestores.  

Como a PNH pretende efetivar a construção da memória do SUS que dá certo?  

 

Encontra-se em processo de construção coletiva, uma cartilha, que constará 

informações teórico-metodológicas quanto às formas de registro, foto-documentação, 

entrevistas e narrativas, ou seja, uma cartografia de um Sistema Único de Saúde 

criado pela Constituição de 1988, 22 anos passados. Apesar dos desafios enfrentados 

e a enfrentar, há muitos avanços que devem, podem e merecem ser divulgados, pois 

constituem o retrato destse SUS que a PNH, em diversas ações, também tem 

contribuído para sua efetivação. 

 

Dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH)  

 

“Dicas em Saúde”  

a)- pelo Site: www.saude.gov.br/humanizasus  

clicar em publicações – acesso à área temática  

b)- pela BVS: www.saude.gov.bvs  

 

Dispositivos PNH  
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01. Acolhimento e Classificação de Risco (ACR)  

02. Colegiado Gestor  

03. Contrato de Gestão  

04. Equipe Transdiciplinar de Referência e de Apoio Matricial  

05. Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e Câmara Técnica de 

Humanização (CTH)  

06. Programa de Formação em Saúde e Trabalho (PFST) e Comunidade 

Ampliada de Pesquisa (CAP)  

07. Projeto memória do SUS que dá certo  

08. Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Projeto de Saúde Coletiva  

09. Projetos co-geridos de ambiência  

10. Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: 

gerência de porta aberta, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação, etc.  

11. Visita aberta e Direito a acompanhante  

 

Acolhimento e Classificação de Risco (ACR)  

 

O que significa acolhimento nos serviços de saúde?  

 

Tradicionalmente, a noção de acolhimento se restringiu a uma atitude voluntária 

de bondade e favor, por parte de alguns profissionais; a uma dimensão espacial, que 

se traduz em recepção administrativa e ambiente confortável; ou também a uma ação 
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de triagem (administrativa, de enfermagem ou médica) com seleção daqueles que 

seriam atendidos pelo serviço, naquele momento.  

Para a PNH, o acolhimento na porta de entrada de um serviço de saúde só 

ganha sentido se o entendermos como parte do processo de produção de saúde, 

como algo que qualifica a relação e que, portanto, é passível de ser apreendido e 

trabalhado em todo e qualquer encontro no serviço de saúde. O acolhimento como 

ato ou efeito de acolher expressa uma ação de aproximação, um “estar com” e “perto 

de”, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou alguém.  

O acolhimento como diretriz é construído a cada encontro e por meio dos 

encontros, que se produz, portanto, na construção de redes de conversações 

afirmadoras de relações de potência nos processos de produção de saúde.  

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 uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos 

usuários. Ou seja, requer prestar um atendimento com responsabilização e 

resolutividade e quando for o caso, de orientar o usuário e a família para continuidade 

da assistência em outros serviços e requer o estabelecimento de articulações com 

esses serviços, para garantir a eficácia desses encaminhamentos.  

Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas que 

procuram uma unidade de urgência pressupõe que todos serão acolhidos por um 

profissional da equipe de saúde. Este profissional vai escutar a queixa, os medos e as 

expectativas, identificar risco e vulnerabilidade, e acolher também a avaliação do 

próprio usuário; vai se responsabilizar pela resposta ao usuário, a para isso vai 
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necessariamente colocar em ação uma rede multidisciplinar de compromisso coletivo 

com essa resolução.  

Assim, o acolhimento deixa de ser um ato isolado para ser um dispositivo de 

acionamento de redes internas, externas, multidisciplinares, comprometidas com as 

respostas às necessidades dos cidadãos.  

 

O que é acolhimento e classificação de risco?  

 

É um dispositivo (modo de fazer) da PNH utilizado para a organização da "fila 

de espera" nos serviços de saúde, uma vez que a não-distinção de riscos ou graus de 

sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, ocorrendo às vezes até a 

morte de pessoas pelo não-atendimento no tempo adequado.  

Além de organizar a fila de espera e propor outra ordem de atendimento que 

não a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes, como: garantir o 

atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado; informar o paciente que 

não corre risco imediato, assim como a seus familiares, sobre o tempo provável de 

espera; promover o trabalho em equipe através da avaliação contínua do processo; 

dar melhores condições de trabalho para os profissionais pela discussão da ambiência 

e implantação do cuidado horizontalizado; aumentar a satisfação dos usuários e, 

principalmente, possibilitar e instigar a pactuação e a construção de redes internas e 

externas de atendimento.  

Importante acentuar que todos os profissionais de saúde fazem acolhimento, 

entretanto, nas “portas de entrada”, os serviços de saúde podem demandar a 
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necessidade de um grupo de profissionais de saúde preparado para promover o 

primeiro contato com o usuário, identificando sua demanda, orientando-o quanto aos 

fluxos internos do serviço e quanto ao funcionamento da rede de saúde local.  

 

Como implementar o acolhimento e classificação de risco?  

 

Todas as pessoas que buscam o serviço são atendidas, mas aquelas que 

precisam mais (pessoas que apresentam sinais e sintomas de maior gravidade, que 

tem maior risco de agravamento do quadro clínico, maior sofrimento, maior 

vulnerabilidade e que estejam mais frágeis) terão prioridade no atendimento.Dessa 

forma, muda-se a lógica do serviço do atendimento, que deixa de ser por ordem de 

chegada e passa a ser por maior necessidade.  

Mas, a realização da classificação de risco isoladamente não garante uma 

melhoria na qualidade da assistência, uma vez que a implementação desse dispositivo 

exige pactuações internas e externas para a viabilização do processo, com a 

construção de fluxos claros, por grau de risco, e a tradução destes na rede de atenção 

à saúde.  

O acolhimento e classificação de risco configura-se, assim, como uma das 

intervenções potencialmente decisivas na reorganização das portas de urgência e na 

implementação da produção de saúde em rede, pois extrapola o espaço de gestão 

local afirmando, no cotidiano das práticas em saúde, a coexistência das macro e 

micro-políticas.  
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Como identificar as pessoas, na porta de entrada de um serviço de 

urgência/emergência, que precisam ser atendidas primeiramente?  

 

Avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento 

físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário que chega andando, sem sinais 

visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de 

atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade.  

E importante acrescentar que a avaliação de risco e vulnerabilidade não pode 

ser considerada uma prerrogativa exclusiva dos profissionais de saúde, pois o usuário 

e sua rede social também devem ser considerados neste processo.  

 

Quem faz a classificação de risco?  

 

A classificação de risco é feita por enfermeiros, de acordo com critérios pré-

estabelecidos, em conjunto, com os médicos e demais profissionais da equipe. Não 

tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou não, mas define como será o 

atendimento, baseado no risco.  

 

Como a ambiência se integra à classificação de risco?  

 

A ambiência é composta por eixos e áreas que evidenciam os níveis de risco 

dos pacientes. Cada um desses eixos possui diferentes áreas, de acordo com a clínica 
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do paciente e os processos de trabalho que nele se estabelecem, sendo que essa 

identificação também define a composição espacial por dois acessos diferentes.  

São 02 eixos:  

 

 eixo vermelho - do paciente grave, com risco de morte;  

 eixo azul – do paciente aparentemente não-grave, mas que necessita ou 

procura o atendimento de urgência.  

 

Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)  

 

Também conhecido como Comitê de Humanização, é composto por pessoas 

interessadas em resgatar os princípios do SUS, discutir os serviços prestados, o 

processo de trabalho e as relações estabelecidas entre gestores, trabalhadores e 

usuários. Ele acontece de forma colegiada, identificando e discutindo os pontos 

críticos do funcionamento do serviço, como dificuldades do trabalho e tensões do 

cotidiano. Por meio de análise e negociação, o GTH potencializa propostas coletivas, 

pesquisa sua rede de referência, promove o trabalho em equipes multiprofissionais, 

propõe uma agenda de mudanças que possa beneficiar os usuários e os profissionais 

de saúde, incentiva a democratização da gestão, divulga, fortalece e articula as 

iniciativas humanizadoras existentes, estabelece fluxo entre os diversos setores da 

instituição, com a gestão e com os usuários e também contribui para melhorar a 

comunicação e integração desse serviço com a comunidade na qual está inserido.  
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Câmara Técnica de Humanização (CTH)  

 

A CTH contribui para a qualificação das ações de saúde, uma vez que 

possibilita o redirecionamento dos fluxos do serviço de saúde, a mobilização de 

parceiros, a pactuação entre serviços, a criação de redes de atenção e viabiliza trocas 

de experiências e planejamento coletivo. É formada por representantes de serviços 

que compõem a rede SUS (hospital geral, urgência/emergência, hospital ensino, 

hemocentro, unidade saúde da família, entre outros), do conselho de saúde, da 

secretaria de saúde, de movimentos sociais e de ONG’s, ou seja, segmentos 

interessados em articular as ações de humanização implementadas ou mesmo em 

processo de implantação. A CTH agrega multiplicadores do Humaniza SUS, 

comprometidos com a mudança nos modos de atenção e de gestão das unidades de 

saúde e que contribuem para aproximar e estimular o intercâmbio de experiências de 

humanização. Normalmente esses serviços já possuem GTH, o que não significa ser 

uma condição fundamental para se criar uma Câmara Técnica.  

 

Quem pode participar desses dois espaços de gestão, propostos pala PNH?  

 

Todas as pessoas que estejam comprometidas com a construção de ações 

humanizadoras, para qualificar a rede de atenção em saúde, as inter-relações das 

equipes e a democratização institucional: gestores, trabalhadores e usuários (ou seus 

representantes).  
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Como implementar o GTH em serviços públicos de saúde?  

 

O GTH é um exercício de protagonismo, uma vez que é um espaço onde todos 

possuem o mesmo direito de dizer o que pensam, de criticar, de sugerir mudanças e 

tornar-se corresponsável pela melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

usuários e dos modos de gestão.  

Um GTH pode surgir a partir dos diferentes protagonistas do SUS:  

 

Trabalhadores:  

Um grupo de trabalhadores começa a se reunir para uma reflexão coletiva 

sobre o próprio trabalho e elege um tema principal para discussão. Num determinado 

momento, pode perceber a necessidade de incluir outros trabalhadores, quando 

reconhece que o trabalho deles está relacionado a ações de outros. Assim, convida 

mais trabalhadores e o grupo se amplia, acolhendo e discutindo as demandas que 

surgem, debatendo as divergências e identificando propostas para mudanças. O 

Grupo pode também sentir que a presença do gestor se faz necessária nos encontros, 

ao avaliarem o grau de um encaminhamento proposto. Nesse caso, o gestor é 

convidado a participar do GTH e, ao aceitar, demonstra a relevância da construção 

coletiva na produção de saúde.  

 

Gestores:  

A iniciativa do GTH pode partir do gestor de um hospital, que convida os 

coordenadores de alas de internação, por exemplo, para discutirem um determinado 
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problema comum. Está instalado um processo de compartilhamento, discussão e 

busca de solução coletivamente. Em função desse problema, o grupo pode perceber 

que representantes de outros serviços devem ser incluídos, pois atuam interligados e 

consequentemente a reflexão coletiva e ampliada trará melhores resultados. E assim 

vai se ampliando a corresponsabilização dos envolvidos.  

 

Usuários:  

Usuários podem ser convidados pela gerência de uma unidade de saúde da 

família, para opinarem sobre determinada organização interna, em relação a 

curativos, por exemplo. A partir dessa participação pontual dos usuários pode-se 

instalar outra forma de funcionamento dessa unidade de saúde, com estímulo à 

discussão e tomada de decisão compartilhada entre gestor, trabalhadores e usuários.  

 

Como implementar CTH em serviços públicos de saúde? 

 Qualquer serviço de saúde, ao avaliar a importância da implantação de alguns 

dispositivos da Política Nacional de Humanização, por meio de resultados positivos 

obtidos, pode dar o primeiro passo e convidar os demais de seu distrito sanitário ou 

de seu município para constituírem a CTH.  
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Programa de Formação em Saúde e Trabalho PFST) e Comunidade Ampliada 

de Pesquisa (CAP). 

 

O que é Programa de Formação em Saúde e Trabalho (PFST)?  

 

É um dispositivo da PNH que promove espaços de formação baseados no 

diálogo permanente entre os diferentes trabalhadores e os distintos saberes - saberes 

da experiência no serviço de saúde, produzidos pelos trabalhadores no serviço e os 

saberes formais, provenientes da universidade, escolas técnicas, etc.  

 

Qual o objetivo do PFST?  

 

O PFST visa intervir e produzir junto aos trabalhadores, modos mais saudáveis 

de ser, e de trabalhar no SUS, potencializando os coletivos de trabalho, dando 

visibilidade e garantindo espaço de circulação e desenvolvimento desses saberes.  

Esses momentos de aprendizagem coletiva permitem a construção de 

ferramentas de análise daquilo que gera sofrimento e adoecimento, e fortalecem o 

grupo diante das variabilidades dos meios de trabalho.  

 

O que é Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP)?  

 

A Comunidade Ampliada de Pesquisa é um espaço permanente de conversa e 

pesquisa sobre a atividade de trabalho em saúde. Formada por consultores, 
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apoiadores, pesquisadores e trabalhadores locais, a CAP investiga o ambiente e 

processos de trabalho e produz conhecimentos e pactuações sobre formas de agir 

nos serviços.  

 

Qual a relação da CAP com a saúde dos trabalhadores do SUS?  

 

Para produzir saúde no trabalho temos que conhecer o nosso trabalho, 

considerar as situações pelas quais passamos, e as formas como nos organizamos 

para superar as dificuldades e os eventos que produzem adoecimento. Embora 

conhecer o trabalho seja fundamental para os trabalhadores na produção de saúde, 

nos serviços de saúde ainda existem poucos espaços onde o tema (saúde) e as 

experiências são discutidas e compartilhadas.  

Para produzir saúde no SUS devemos aprimorar a nossa capacidade de 

compreender e analisar o trabalho, portanto criando espaços para debates coletivos. 

A gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental para a produção de 

saúde e a prevenção de adoecimento.  

Potencializar o protagonismo dos trabalhadores passa também por produzir, 

junto a eles, instrumentos para investigar e lutar por sua saúde e melhores condições 

de trabalho, partindo do princípio que os trabalhadores produzem saberes sobre sua 

atividade, sobre o que os adoece e também estratégias para minimizar o sofrimento. 

  

Como implementar a CAP nos serviços públicos de saúde?  
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• Organizar um PFST na sua unidade;  

• Aproveitar os espaços já disponíveis para discussão dos processos de 

trabalho;  

• Constituir grupos de estudo/pesquisa para realizar análises coletivas sobre os 

serviços de saúde nos locais de trabalho;  

• Pesquisar sobre as condições de trabalho e fazer levantamentos do 

adoecimento dos trabalhadores.  

 

Projeto Memória do SUS que dá certo  

 

Atualmente, a PNH atua com o dispositivo “Mostra Interativa Humaniza SUS: 

o SUS que dá certo” composta de som, imagem, arte e tecnologia, criada em 2008, 

que apresentou os 20 anos do SUS e 05 anos de PNH.  

A Mostra foi lançada no Seminário “A Humanização no SUS em debate“, 

realizado pela PNH em Vila Velha/ES, nos dias 24 e 25 de Junho de 2008. De caráter 

itinerante, já esteve em 10 estados (ES, MG, RS, CE, PI, PA, MA, MS, BA, PB) e DF, 

e em 18 cidades, incluindo capitais.  

Sem direção única, a Mostra divulga as diretrizes da PNH e por meio de vídeos, 

literatura de cordel, áudios e fotografias, as pessoas interagem com diferentes formas 

de produção de saúde. Além disso, há uma cabine de depoimentos, que oferta um 

espaço para a palavra franca, o livro de visitas para as pessoas registrarem suas 

impressões sobre a Mostra e a ilha de computadores, que promovem a interação 

eletrônica. A Mostra ainda constitui uma potente ferramenta de sensibilização para 
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adesão à PNH, além de formação de monitores. Estes, acadêmicos da área da saúde 

e trabalhadores do SUS, são voluntários do local onde a Mostra se instala.  

 

Como está organizada, atualmente, a Mostra Interativa Humaniza SUS: o SUS 

que dá certo?  

 Apresentação  

 Módulos  

 Ilha de computadores  

 Praça do Encontro  

 

Apresentação:  

Banner na entrada da Mostra, com texto de autoria de Eduardo Passos.  

“HUMANIZASUS: O SUS QUE DÁ CERTO”  

Esta exposição apresenta a Política Nacional de Humanização (PNH), o 

Humaniza SUS. Queremos apresentar esta política pública de saúde que tem a cara 

do SUS. Por isso a diversidade de sotaques, de fisionomias, de modos de dizer e fazer 

o SUS que dá certo. O SUS é o que há de comum nesta exposição. Defender o que 

é comum entre nós é nos colocar na atitude de quem é protagonista da tarefa de 

construção do SUS que dá certo. Compomos o coletivo que anima e garante o SUS 

como política pública de saúde. E pertencer a este coletivo é, a um só tempo, participar 

da construção do SUS e constituir-se como corresponsável nesta tarefa.  

A exposição é montada como uma rede, não possuindo um centro ou direção 

única. É possível percorrê-la criando cada um seu trajeto por entre os módulos de que 
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ela é composta. Queremos convidá-los a percorrer esta exposição. Queremos que 

tenham a experiência das diretrizes da política: Gestão Participativa e Co-gestão; 

Acolhimento; Saúde e Trabalho; Direito dos Usuários; Clínica Ampliada e Redes. 

Essas diretrizes da PNH norteiam, de modo concreto, as práticas inovadoras do SUS.  

 

Módulos:  

Módulo 1 - Diretrizes da PNH  

Gravadas em MP4, pelos consultores da política. Cada uma das diretrizes pode 

ser ouvida, simultaneamente, por 02 pessoas sentadas.  

 

Módulo 2 - SUS de Todos  

Os direitos dos Usuários da Saúde, representados por meio de depoimentos 

de usuários (gravados em Pronto Socorros, Unidades de Saúde da Família, Hospitais, 

Centros de Atendimento Psicossociais e Clínicas especializadas, nos municípios de 

Cuiabá/MT, Aracaju/SE e Itaboraí/RJ); e de fotografias de ações no/do SUS cotidiano.  

Apresenta também a Carta de Direitos e Deveres dos Usuários da Saúde 

(Portaria GM/MS de 13 de agosto de 2009).  

 

Módulo 3 – Cordel  

O cordel “O Dia em que o SUS visitou o cidadão, de forma lúdica, apresenta 

uma história sobre os diferentes papéis desempenhados pelos envolvidos na 

efetivação do SUS (gestores, trabalhadores e usuários). Propicia às pessoas duas 

formas de interação: assistir e cantar o vídeo do cordel, uma vez que é distribuído o 
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folheto. E a outra forma é “brincar” com almofadas que possuem palavras gravadas, 

as quais possibilitam formar frases sobre a saúde. Ainda nesse módulo são exibidos 

dois vídeos:  

1) “Redes”, que objetiva promover discussão sobre coletivo, grupalidade, rede 

SUS e rede SUS integrada com outras redes sociais e  

2) o vídeo “Convocação”, que apresenta gestores, trabalhadores e usuários do 

SUS convocando seus pares para a humanização do SUS, durante a 12ª Conferência 

Nacional de Saúde (novembro de 2003).  

 

Módulo 4 - O SUS pelo Brasil (= pelos cantos do Brasil e pelos brasileiros)  

Neste módulo são apresentados vídeos com depoimentos de usuários, 

gestores e trabalhadores, gravados nas várias itinerâncias da Mostra. Após a exibição 

são realizadas rodas de conversas e distribuição do cordel impresso, aos 

participantes.  

 

Módulo 5 – Agora é sua vez de falar  

Ambiente para gravação de depoimentos, pelos participantes da Mostra. A 

palavra é franca. É um momento especial, pois eles opinam sobre a macro-política 

pública de saúde (SUS), o SUS municipal, o SUS específico, este que utilizam quando 

sentem necessidade e procuram, este que está mais próximo de suas casas. Esses 

depoimentos/relatos retratam tanto a memória do SUS que dá certo como também os 

problemas vivenciados pelas pessoas /ou suas redes sócio-familiares. Por ser um 
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espaço democrático as pessoas o tem utilizado como “ouvidoria”, ferramenta potente 

de gestão. 

Ao final, o coordenador da Mostra providencia, junto à equipe local de TI, a 

gravação desse conteúdo para o gestor local e para o consultor da PNH (quem faz 

apoio institucional ao município/estado).  

 

Ilha de Computadores:  

Composta por 05 computadores:  

 Rede Humaniza SUS – 02 computadores  

 

Para divulgar a Rede e oportunizar aos participantes o cadastro e interação;  

 Livro de visitas (virtual) – 01 computador  

 

Para postagem de comentários sobre a Mostra;  

 Audiovisual sobre Acolhimento e Redes – 01 computador  

 

Gravado por um dos consultores da PNH;  

 Fotos dos participantes - 01 computador  

 

Para fotografar as pessoas que comparecem à Mostra. A idéia é que os 

gestores locais possam utilizar essas fotos na composição de documentos da PNH 

local (estadual/municipal), como por exemplo: em folder, programação de eventos, 

etc.  
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OBS: é garantido, à PNH, o uso de imagem e voz, seguindo as bases legais, 

em relação às fotos e depoimentos.  

 

Praça do Encontro:  

 

Os módulos e os computadores da Mostra são disponibilizados de tal forma 

que forma-se uma praça central, que tem por objetivo a realização de encontros entre 

as pessoas. Algumas equipes locais promovem “rodas de conversa” com temas e 

horários amplamente divulgados nos meios de comunicação, como uma atividade a 

mais na Mostra.  

 

Como levar a Mostra Interativa Humaniza SUS aos estados e municípios?  

Considerando que levar a Mostra aos estados e municípios, pela PNH/MS 

envolve ações de responsabilidade por parte do Ministério da Saúde e ações locais 

(contrapartida), a pessoa que representa a instituição pública de saúde solicitante, 

deverá entrar em contato com o Núcleo Técnico da PNH/MS, por telefone ou e-mail.  

Nesse contato é discutida a contrapartida local, como por exemplo, 

providências quanto ao local (espaço coberto, com + ou – 300 m², 4,0m de altura, 

ambiente fechado, etc.), segurança 24 horas ininterruptamente, técnico de TI, 

eletricista, ponto de energia e de internet, limpeza, cestos de lixo, como também é 

pactuada a agenda. Além disso, é discutida a seleção e a formação do grupo de 

monitores, pelo nível local, embora a formação tem sido realizada pelo Núcleo Técnico 

da PNH/MS, o que não impede de ser efetuada pelo nível local.  
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Projeto Terapêutico Singular (PTS)  

Projeto de Saúde Coletiva  

O que é Projeto Terapêutico Singular (PTS)?  

 

É um instrumento de organização e sistematização do cuidado construído entre 

equipe de saúde e usuário, considerando singularidades do sujeito e a complexidade 

de cada caso.  

No PTS:  

1)- a identificação das necessidades de saúde,  

2)- a discussão do diagnóstico e  

3) a contratação do cuidado são compartilhados, o que leva a um aumento da 

eficácia dos tratamentos, pois a ampliação da comunicação traz o fortalecimento dos 

vínculos e o aumento do grau de corresponsabilização.  

A construção de contratos/projetos terapêuticos entre sujeitos não pode ser 

entendida, por outro lado, como ação que não deriva de embate produzido na tensa 

relação que se estabelece entre sujeitos que ocupam distintas posições nas relações 

de saúde, ou seja, usuários e trabalhadores da saúde. São, pois, resultantes de 

acordos possíveis e necessários entre ofertas e demandas, tomados tanto como as 

experiências da vida prática dos usuários como dos saberes e experiência clínica dos 

trabalhadores e equipes de saúde.  

Podes-se então dizer, que o PTS é um conjunto de propostas de condutas 

terapêuticas, articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, porém, resultado da 
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discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se este se fizer 

necessário e geralmente é dedicado a situações mais complexas.  

Na prática, se faz por meio de uma reunião de toda a equipe, em que todas as 

opiniões são importantes, para ajudar a entender o usuário com alguma demanda de 

cuidado em saúde e, consequentemente, para definição de propostas de ações.  

Em síntese, o PTS:  

 ajuda a equipe interdisciplinar a priorizar o trabalho, organizando-o a 

partir do acionamento dos diversos núcleos de competência;  

 o caso é da equipe, e na equipe há corresponsabilização e 

compartilhamentos; e,   

 produz vínculo, responsabilização e aumento da resolutividade.  

 

Por que “singular”?  

Porque 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 a igualar os 

sujeitos e minimizar as diferenças: hipertensos, diabéticos, etc.  

 

Como implementar o Projeto Terapêutico Singular?  
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 1º Passo – Diagnóstico  

 

Deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma 

conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário.  

Deve tentar captar como o sujeito singular se produz diante de forças como as 

doenças, os desejos e os interesses, assim como também o trabalho, a cultura, a 

família e a rede social. Ou seja, tentar entender o que o sujeito faz de tudo o que 

fizeram dele.  

 

 2º Passo - Definição de metas  

 

Uma vez que a equipe fez os diagnósticos, ela faz propostas de curto, médio e 

longo prazo, que serão negociadas com o sujeito doente pelo membro da equipe que 

tiver um vínculo melhor.  

 3º Passo - Divisão de responsabilidades  

 

Definição, com clareza, das tarefas de cada um.  

 

 4º Passo - Reavaliação  

 

Momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas correções de 

rumo.  
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Quais critérios que a equipe deve utilizar na escolha dos casos para reuniões 

de PTS?  

Escolher os usuários ou famílias em situações mais graves ou difíceis, na 

opinião de qualquer um dos membros da equipe.  

 

Qual a metodologia da reunião?  

Cada membro da equipe, a partir do vínculo que construiu com o usuário e com 

sua família, trará para a reunião os aspectos que foram observados.  

 

Como organizar essas reuniões?  

Reservar, no horário de trabalho, um tempo fixo, semanal ou quinzenal, para 

reuniões exclusivas do PTS. Reunião de equipe não é um espaço apenas para que 

uma pessoa da equipe distribua tarefas às outras.  

Reunião é um espaço de diálogo e é preciso que haja um clima em que todos 

tenham direito à voz e à opinião.  

Criar um clima fraterno de troca de opiniões (inclusive críticas), associado à 

objetividade nas reuniões, exige um aprendizado de todas as partes e é a primeira 

tarefa de qualquer equipe.  

 

Como dividir as tarefas da equipe?  

As tarefas devem estar de acordo com a intensidade e a qualidade do vínculo 

construído com o usuário e sua família, ou seja, os profissionais que tenham vínculo 

mais estreito devem assumir mais responsabilidade na coordenação do PTS.  
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Qual o tempo de duração de um PTS?  

Depende da característica de cada serviço.  

Geralmente não se faz uma abordagem integral em um único encontro, mesmo 

que seja uma consulta longa. Muitas informações – essenciais - surgem no decorrer 

do seguimento e a partir do(s) vínculo(s) com o usuário.  

A história, em geral, vai se construindo aos poucos, embora, obviamente, não 

se possa falar de regras fixas para um processo que é relacional e complexo.  

 

Há mudanças previsíveis com a aplicação de PTS?  

 

Quando ainda existem possibilidades de tratamento para uma doença, não é 

muito difícil provar que o investimento da equipe de saúde faz diferença no resultado.  

Infelizmente, não se costuma investir em usuários que se acreditam 

“condenados”, seja por si mesmos, como no caso de um alcoolista, seja pela 

estatística, como no caso de uma patologia grave.  

 

Como elaborar um PTS para os casos de “diagnóstico fechado”?  

 

Para aqueles com poucas opções terapêuticas, como no caso dos usuários 

sem possibilidade de cura ou controle da doença é mais fácil ainda para uma equipe 

eximir-se de dedicar-se a eles, embora, mesmo nesses casos, seja bastante evidente 
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que é possível morrer com mais ou com menos sofrimento, dependendo de como o 

usuário e a família entendem, sentem e lidam com a morte.  

 

 

A prática do PTS pode influenciar na saúde do trabalhador?  

Sim, como uma ferramenta gerencial, uma vez em que se constitui um espaço 

coletivo em que se pode falar do sofrimento dos trabalhadores ao lidar com 

determinada situação.  

A presunção de “não envolvimento” compromete as ações de cuidado e adoece 

trabalhadores da saúde e usuários, porque, como se sabe, é um mecanismo de 

negação simples, que tem eficiência precária.  

O melhor é aprender a lidar com o sofrimento inerente ao trabalho em saúde, 

de forma solidária na equipe, ou seja, criando condições para que se possa falar dele 

quando ocorrer.  

 

Projetos cogeridos de ambiência  

 

Como a PNH percebe/propõe ambiência nos serviços públicos de saúde?  

 

Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, aqui 

entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve 

proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.  
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Vai além da composição técnica, simples e formal dos ambientes, passando a 

considerar as situações que são construídas. Essas situações são construídas em 

determinados espaços e num determinado tempo, e vivenciadas por uma grupalidade, 

um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações sociais.  

 

Para a PNH, quais os eixos que norteiam a ambiência?  

 

Espaço que visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos 

sujeitos envolvidos (gestores, trabalhadores e usuários), valorizando elementos do 

ambiente que interagem com as pessoas (cor, cheiro, som, iluminação, morfologia) e 

garantindo conforto a todos. Espaço que possibilita produções entre as pessoas, por 

meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho. Espaço usado como 

ferramenta facilitadora do processo de trabalho, favorecendo otimização de recursos, 

atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. Importante ressaltar que esses três 

eixos devem estar sempre juntos, na composição de uma ambiência, sendo esta 

subdivisão apenas didática.  

 

Quais as características de cada um dos componentes desses 03 eixos?  

 

 Confortabilidade  

 

Existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do 

espaço, estimulando a percepção. Nesse sentido, é importante que, ao criar essas 
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ambiências, se conheçam e, respeitem os valores culturais referentes à privacidade, 

autonomia e vida coletiva da comunidade em que está se atuando.  

 

 

 

 Privacidade  

 

Pode ser garantida com uso de divisórias ou até mesmo com cortinas e 

elementos móveis, que permitam ao mesmo tempo integração e privacidade.  

 

 Individualidade  

 

Individualidade refere-se ao entendimento de que cada paciente é diferente do 

outro, veio de um cotidiano e espaço social específico.  

 

 Cor  

 

Utilização de cores que ajudam a refletir ou absorver luz, o que pode compensar 

sua falta ou minimizar seu excesso.  

 

 Cheiro  
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Considerar os odores que podem compor o ambiente, interferindo ou não no 

bem-estar das pessoas.  

 Som  

 

A PNH propõe a utilização de música ambiente em alguns espaços, como 

enfermarias e salas de espera, mas considerar também a proteção acústica que 

garanta a privacidade e, controle de alguns ruídos.  

 

 Iluminação  

 

Podem ser utilizados focos individuais nas enfermarias, facilitando as 

atividades dos trabalhadores e dos pacientes, mas lembrar que toda pessoa tem 

direito à noção de tempo (dia, noite, chuva ou sol), o que pode influenciar no seu 

estado de saúde.  

 

 Morfologia  

 

Formas, dimensões e volumes configuram e criam espaços, que podem ser 

mais ou menos agradáveis ou adequados para as pessoas.  

 

Qual a proposta para as áreas externas?  
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Pode-se criar ambiência externa confortável e multifuncional, que servirá tanto 

para aguardar o atendimento quanto para o exercício de diferentes práticas de 

convívio e interação (atividades físicas, relaxamento, alongamento, ginásticas, tai chi, 

etc.), útil aos trabalhadores e aos usuários.  

O tratamento das áreas externas se faz necessário já que, além de porta de 

entrada, constitui-se muitas vezes em lugar de espera ou de descanso de 

trabalhadores, ambiente “de estar” de pacientes ou de seus acompanhantes. Jardins 

e áreas com bancos podem se tornar lugar de estar e de relaxamento.  

Nas Unidades Básicas essas áreas são importantes espaços de encontros e 

integração, locais de passagem em seus diferentes sentidos, que podem configurar-

se como espaços e momentos de diferentes trocas, contribuindo para a produção de 

saúde.  

 

Há especificidades nas ambiências dos diversos tipos de serviços de saúde?  

Sim.  

 Para as Unidades de Urgência e Emergência 

 

De acordo com o nível de gravidade - preconizada pelo Ministério da 

Saúde/Política de Qualificação da Atenção e da Gestão para Urgência e Emergência 

– os espaços devem ser organizados de modo a agrupar os usuários de acordo com 

a classificação do risco, organização esta construída com a participação da equipe, 

no processo de reflexão e de decisão, para a construção das áreas, das práticas e 

dos processos de trabalho.  
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 Para as Unidades Básicas de Saúde e Unidades Saúde da Família  

Devem ser pensadas de maneira a promover os encontros entre trabalhadores, 

e entre estes e a comunidade usuária. São equipamentos urbanos de referência nos 

bairros e reconhecidos, pela comunidade, pelos seus valores de uso, por isso devem 

estar totalmente integrados ao entorno. A integração poderá ser iniciada com 

concepções arquitetônicas que excluam muros, grades ou alambrados, criando-se 

ambiências de acesso compostas por praças, por exemplo.  

 

A ambiência pode influenciar no processo de trabalho?  

Se a ambiência for discutida isoladamente não muda processo de trabalho, mas 

pode ser usada como uma das ferramentas facilitadoras que propiciam esse processo 

de mudança.  

Pode ser um instrumento de construção coletiva do espaço que aspiram os 

trabalhadores de saúde e os usuários, com garantia de biossegurança relativa à 

infecção hospitalar e à prevenção de acidentes biológicos, se constituindo em um 

ambiente que vai além da arquitetura normativa e projetada exclusivamente para 

comportar alta tecnologia.  

 

Qual a relação entre ambiência e demais dispositivos da PNH?  

Historicamente a assistência à saúde tem focado a atenção nas doenças, nos 

procedimentos e nas tarefas, e não nos objetivos comuns de trabalho.  
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Além de a organização do processo de trabalho em saúde ser a partir das 

profissões, valorizando o poder corporativo e estimulando a luta por territórios.  

Dessa forma, o conceito de ambiência contribui para repensar esse processo, 

favorecendo a integralidade da assistência, com a preocupação da atenção por 

avaliação de necessidades e de níveis de complexidade.  

A arquitetura na saúde contribui, assim, ao projetar salas multifuncionais ou 

espaços que sejam contíguos e agrupados, em vez de apenas compartimentos com 

usos específicos que consolidam verdadeiros feudos nos espaços de saúde – a 

fragmentação do trabalho refletida na fragmentação do espaço.  

 

 Exemplo 1 - Relação com visita aberta  

 

Incorporação nos projetos, de espaços que sejam capazes de acolher os 

visitantes:  

- que não sejam mais recebidos por um portão gradeado e com horários rígidos 

de visita, mas que exista para eles um espaço de espera – uma recepção e um 

ambiente de escuta;  

- que tenham acesso fácil a sanitários adequadamente higienizados e 

bebedouros.  

 

 Exemplo 2 – Direito a acompanhante  

 

Não basta garantir o direito a acompanhante.  
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É preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, nos diversos ambientes 

das unidades: nos pronto socorros, nos serviços de apoio diagnóstico terapêutico, nas 

enfermarias, nas salas de espera dos centros cirúrgicos, nas unidades de terapia 

intensiva, nas consultas com qualquer profissional de saúde, no centro obstétrico, etc., 

de maneira que eles possam também ter momentos de encontros, diálogos, 

relaxamento e entretenimento, como assistir televisão ou ouvir música.  

 

Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores: gerência com 

agenda aberta; ouvidoria; família participante, grupo de pais, grupo focal e pesquisas 

de satisfação (usuário e trabalhador). 

 

Gerência com agenda aberta  

Estratégia para interação com a rede sócio-familiar do usuário e com 

trabalhadores e equipes de saúde.  

Mecanismo sistemático de “atendimento” do usuário e de sua rede sócio-

familiar e dos trabalhadores, destinando “espaço” e tempo da agenda de gestores 

(trabalhadores em cargos de gestão) para interagir com estes sujeitos, buscando 

construir em tempo oportuno soluções coletivas para necessidades de saúde e de 

trabalho.  

 

Ouvidoria  

Instrumento de ausculta da avaliação, que fazem os usuários e sua rede sócio-

familiar, da experiência que tiveram com serviços e trabalhadores da saúde.  
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Além disto, ouvidorias captam também manifestações dos trabalhadores da 

saúde acolhendo questões referentes às condições e processos de trabalho, 

garantindo o retorno e encaminhamento em tempo acordado dos problemas 

identificados.  

A ouvidoria é um dispositivo de humanização da saúde porque permite a 

discussão de processos de trabalho, dos quais emergem os problemas e situações 

conflitivas que são sintomas, manifestações dos modos de organização do trabalho 

nos serviços de saúde. Não se trata, dessa forma, de um mecanismo de culpabilização 

ou punição de trabalhadores e gestores, mas de construção de medidas coletivas para 

o enfrentamento de problemas e situações apontados por usuários e trabalhadores.  

As ouvidorias devem promover ações para assegurar a preservação dos 

aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em todas as etapas do 

processamento das informações decorrentes; assegurar aos cidadãos o acesso às 

informações sobre o direito à saúde e às relativas ao exercício desse direito; acionar 

os órgãos competentes para ações pertinentes frente a atos ilegais ou indevidos e 

omissões, no âmbito da saúde.  

Por fim, as informações das ouvidorias permitem a realização de estudos e 

pesquisas visando à produção do conhecimento e subsidiam a formulação de políticas 

de gestão do SUS.  

 

Família Participante, Grupo de Pais, Grupo Focal  

Estratégias de inclusão de usuários e trabalhadores nos vários espaços dos 

serviços de saúde. Destinam-se tanto para a captação de percepções e avaliações 
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frente às ações de gestão e cuidado em saúde como para constituição em espaços 

de circulação de informações de saúde, com vistas à produção de autonomia, 

protagonismo e emancipação dos sujeitos.  

 

Pesquisas de satisfação (usuário e trabalhador)  

Usualmente as pesquisas são formuladas pelas ouvidorias, com o objetivo de 

fomentar a participação tanto de usuários quanto de trabalhadores, para avaliação do 

serviço. As metodologias são variáveis, em forma de questionários, caixas de 

sugestões ou entrevistas, estas, em alguns serviços são realizadas por voluntários, 

pessoas que não são trabalhadores formais do local.  

Tem acontecido também, a realização de pesquisas anteriores à 

implementação de algum dispositivo da PNH, para conhecimento da aceitação de 

gestores, trabalhadores e de usuários, como por exemplo, anterior à implementação 

de visita aberta.  

O importante é que esses espaços tem se apresentado como potentes 

ferramentas de gestão e, portanto além do serviço fazer a devolutiva às pessoas que 

se manifestaram, deverá também utilizar essas informações para mudanças nos 

processos de trabalho, ou seja, as práticas de atenção e de gestão.  

 

Visita aberta e Direito a acompanhante  

 

O que é visita aberta?  
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É um dispositivo que garante, no maior tempo possível, a presença da rede 

sócio-familiar dos usuários internados, de forma a assegurar o elo entre o usuário do 

hospital, sua rede social e os demais serviços da rede de saúde.   

A visita aberta amplia o grau de corresponsabilização no cuidado, possibilita a 

participação do familiar na construção de projetos terapêuticos; amplia o grau de 

comunicação entre os envolvidos no cuidado; ressignifica o lugar do hospital como 

estratégia e espaço de produção de saúde, que não se fecha sobre si mesmo, mas 

inclui outras dinâmicas e agentes no cuidado de saúde.  

 

Como a PNH traduz o direito a acompanhante (nas consultas, realização 

de exames e internações)?  

O direito do usuário a acompanhante nos serviços de saúde garante:  

 de um lado, o exercício de um direito fundamental da pessoa que é o de 

contar, em uma situação de fragilidade, com alguém de sua rede social e afetiva que 

pode “negociar” com trabalhadores e equipes processos de cuidado e proteger o 

usuário contra práticas indevidas (derivadas do preconceito, de discriminações, etc.) 

que levam ao descuidado, ao descompromisso e à baixa produção de saúde; e,  

 de outro lado, o acompanhante, quando efetivamente envolvido pela 

equipe, pode vir a ser aliado importante nos processos terapêuticos, ampliando a 

eficácia e a extensão da rede social no processo de corresponsabilização no cuidado.  

 

 

Qual a relação entre visita aberta e direito a acompanhante?  
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A visita ao paciente internado constitui um dos direitos dos usuários da saúde, 

embora apresente restrições nos vários serviços públicos de saúde, seja em relação 

ao horário, seja em relação ao número de pessoas, entre outras.  

O direito a acompanhante, ainda é muito pouco garantido, haja vista a lei 

federal que assegura à parturiente o direito a acompanhante (de sua livre escolha) 

durante o pré-parto, parto e puerpério, não está implantado em todas as 

maternidades; outro fato que pode ser comprovado é a falta de cadeira para o 

acompanhante nos consultórios, enfermarias e nos diversos setores dos serviços 

públicos de saúde. Importante lembrar que o acompanhante representa a rede social 

da pessoa internada e deve estar com ela durante toda sua permanência nos 

ambientes de atenção à saúde.  

 

Como esses dispositivos interferem no cuidado às pessoas?  

 

Visitas e acompanhantes fazem bem à saúde!  

São representantes legítimos da pessoa internada e ajudam na sua 

reabilitação.  

A presença de um visitante no ambiente hospitalar possibilita que a equipe de 

saúde capte dados do contexto de vida da pessoa internada e do momento existencial 

por ela vivido, possibilitando um diagnóstico abrangente. Ela auxilia ainda na 

identificação das necessidades da pessoa internada e, através das informações 

fornecidas pela família e amigos, a equipe de saúde pode elaborar e acompanhar com 

mais eficácia seu projeto terapêutico singular.  
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A presença de visitantes/acompanhantes de forma mais constante no ambiente 

hospitalar traz o “cheiro” da comunidade a este ambiente, tornando a comunidade 

também responsável e co-produtora do cuidado, aumentando a autonomia dos 

membros da família quanto ao seu papel de cuidadores leigos.  

O acompanhante colabora na observação das alterações do quadro clínico e 

comunica-os à equipe.  

Além disso, esse dispositivo mantém a inserção social do doente durante sua 

internação, que pode perceber a participação dos familiares no tratamento, 

fortalecendo sua identidade e autoestima. 

  

Como garantir, ao usuário, o direito a visita e a acompanhante?  

 

De acordo com a carta dos direitos e deveres dos usuários da saúde, todas as 

pessoas tem direito a acompanhante em todos os atendimentos nos serviços públicos 

de saúde. E há leis específicas que garantem esses direitos, como por exemplo, a Lei 

Federal nº. 11.108 de 07 de abril de 2005, que dá à mulher o direito de ter, durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto, um acompanhante de sua escolha, e recomenda 

que toda maternidade adapte seu espaço físico para receber este acompanhante.  

Os usuários dos serviços públicos de saúde têm direito à visita diária, de no 

mínimo duas horas durante as internações, com exceção das situações técnicas 

contraindicadas.  

A proposta da PNH, visita aberta, é mais ousada e tem demonstrado ser 

possível. Os hospitais tem ampliado seus horários de visita, para até dez horas por 
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dia e, constatando que esse dispositivo de inclusão traz novos padrões de 

comportamento, aumentando a solidariedade e o compromisso de todos para com o 

cuidado.  

 

Como implementar a visita aberta e direito a acompanhante?  

 

 Conhecer experiências de hospitais que já implantaram este dispositivo, 

e os dados referentes aos dias de internação, infecção hospitalar, satisfação dos 

usuários e trabalhadores;  

 Promover atividades de sensibilização com todos os setores do hospital;  

 Construir de forma coletiva os passos para a implantação, envolvendo o 

pessoal da portaria, administração, enfermarias, copa, laboratório, CCIH, etc;  

 Adequar espaços para a permanência de visitas/acompanhantes fora 

dos quartos, como por exemplo, áreas verdes que podem ser adaptadas, varandas;  

 Informar à comunidade e abrir espaço de discussão permanente sobre 

o dispositivo (rodas de conversa no hospital).  

 

 

 

 

 



 

 

Pá
gi

na
13

81
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

82
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

83
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

84
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

85
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

86
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

87
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

88
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

89
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

90
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

91
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

92
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

93
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

94
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

95
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

96
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

97
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

98
 

 



 

 

Pá
gi

na
13

99
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

00
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

01
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

02
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

03
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

04
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

05
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

06
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

07
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

08
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

09
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

10
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

11
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

12
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

13
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

14
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

15
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

16
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

17
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

18
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

19
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

20
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

21
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

22
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

23
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

24
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

25
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

26
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

27
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

28
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

29
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

30
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

31
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

32
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

33
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

34
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

35
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

36
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

37
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

38
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

39
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

40
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

41
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

42
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

43
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

44
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

45
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

46
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

47
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

48
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

49
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

50
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

51
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

52
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

53
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

54
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

55
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

56
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

57
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

58
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

59
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

60
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

61
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

62
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

63
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

64
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

65
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

66
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

67
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

68
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

69
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

70
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

71
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

72
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

73
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

74
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

75
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

76
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

77
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

78
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

79
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

80
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

81
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

82
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

83
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

84
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

85
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

86
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

87
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

88
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

89
 

 

 



 

 

Pá
gi

na
14

90
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

91
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

92
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

93
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

94
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

95
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

96
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

97
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

98
 

 



 

 

Pá
gi

na
14

99
 

 



 

 

Pá
gi

na
15

00
 

 



 

 

Pá
gi

na
15

01
 

 

19. APOIO INSTITUCIONAL 
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O apoio institucional é um método que busca auxiliar as equipes a analisarem 

seu próprio trabalho e a construírem intervenções a luz de sua própria realidade e 

seus contextos. Para isso, ajuda as equipes a explicitarem e lidarem com problemas, 

desconfortos e conflitos e auxilia na construção e na utilização de ferramentas e 

tecnologias para a melhoria do trabalho. O apoiador institucional reconhece a 

complexidade do trabalho e parte dos problemas concretos, desafios e tensões do 

cotidiano utilizando-os como matéria-prima para o seu trabalho, e sempre que 

necessário busca facilitar a conversão de situações paralisantes em situações 

produtivas. Trata-se da oportunidade do exercício pleno da educação permanente em 

saúde no próprio cotidiano das ações dos profissionais nas equipes de Urgência e 

Emergência. 

 Ainda como “função” Apoio, no contexto organizacional, entende-se o papel 

exercido por agentes que trabalham e assumem posicionamento subjetivo, ético e 

político de acordo com uma metodologia de Apoio. Os objetivos dos arranjos de Apoio 

Institucional experimentados pelas organizações são, em geral, comprometidos com 

a transformação dos processos de trabalho e das relações exercidas entre os sujeitos. 

Costuma-se denominar “Apoio Institucional” as estratégias que se dão entre 

organizações, a exemplo da relação que acontece entre os entes federados do SUS 

– Município, Estado e União. 

Segundo Campos (2007), o Apoio é pensado como uma função gerencial que, 

a partir do princípio da cogestão, visa reformular o modo tradicional de fazer 

coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde. 
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 A compreensão dada por Campos (2007) é a de que, na cogestão, são 

experimentadas formas de acolher as demandas provenientes dos diversos atores 

envolvidos no contexto, oferecendo diretrizes e submetendo tanto as demandas 

quanto as ofertas a processos de discussão, negociação e pactuação, construindo 

projetos de mudança do modo mais interativo possível. 

 A cogestão como base do Apoio Institucional pressupõe um modo de agir mais 

dialogado por parte da organização que intenta projetos de mudança. Busca-se 

construir relações e ações que valorizem o princípio da autonomia dos sujeitos e dos 

coletivos sobre suas próprias realidades e problemas. Assim, o Apoio Institucional 

procura enfrentar as práticas verticais e autoritárias, presentes nas relações intra e 

interinstitucionais, para superar os modelos de supervisão centrados na realização e 

fiscalização de normas e padrões que, em geral, são previamente estabelecidos por 

pequena parte da organização. 

 Por meio do movimento constante de aproximação e diálogo entre gestores, 

trabalhadores das equipes de saúde e usuários, o Apoio Institucional configura-se 

como um arranjo que possibilita melhor organização das práticas e maior apropriação 

dos trabalhadores em relação ao seu fazer cotidiano. Com a finalidade de fortalecer 

os sujeitos e os coletivos implicados na construção de processos de cogestão e 

democratização das relações de poder, os arranjos de Apoio contribuem na 

perspectiva de transformar os modelos de gestão hierarquizados em modelos mais 

horizontalizados. Esses resultados sustentam-se em processos de Educação 

Permanente. 
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 De acordo com Campos (2007), para que se realize a “função” de Apoio, são 

necessários, ao Apoiador Institucional, alguns recursos metodológicos, dentre os 

quais: (a) capacidade de construir rodas, ou seja, todo Apoiador Institucional é um 

ativador de espaços coletivos visando a interação intersujeitos na análise de situações 

e na tomada de decisão; (b) habilidade em incluir as relações de poder, de afeto e a 

circulação de conhecimentos em análise; (c) capacidade de pensar e fazer junto com 

as pessoas e não em lugar delas, estimulando a capacidade crítica dos sujeitos; (d) 

habilidade de apoiar o grupo para construir objetos de investimento e compor 

compromissos e contratos; (e) capacidade de trabalhar com uma metodologia 

dialética que, ao mesmo tempo em que traga ofertas externas, valorize as demandas 

do grupo apoiado, pois a metodologia dialética entende o homem como um ser ativo 

e de relações. 

 Isso significa que as ofertas que o Apoiador apresenta precisam ser 

trabalhadas, refletidas, reelaboradas, sempre coletivamente, para se constituírem em 

conhecimento e reformulação de suas próprias práticas. 

 Com base em Bertussi (2010), é possível identificar ferramentas necessárias 

à “função” de forma que o Apoiador se torne:  

 Articulador: produzindo conexão, considerando as singularidades de cada 

qual e a diversidade e mobilidade dos possíveis encontros entre sujeitos; 

 Educador: agindo pedagogicamente, tomando o mundo do trabalho como 

matéria prima para o aprendizado; 

 Escutador/Observador: agindo a partir da observação do cotidiano, dos 

movimentos da equipe e seu contexto, sempre aberto à escuta; 
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 Facilitador: facilitando processos que contribuam para colocar as potências 

dos sujeitos e dos coletivos em evidência; 

 Negociador: mediando e buscando compatibilizar os interesses distintos 

envolvidos na formulação dos acordos e projetos comuns. 

 

 Um trabalhador que inicie sua jornada como Apoiador Institucional poderá 

tomar essas ferramentas como orientadoras do seu fazer. Para tanto, é importante 

que manifeste seu desejo de aprimoramento profissional e informe sua demanda de 

Educação Permanente, assim como, é fundamental que a Instituição/Órgão capte 

essa demanda e invista na formação de sua equipe. 

 O processo de trabalho do apoiador institucional deve estar orientado e 

organizado para promover ações de qualificação da Rede de Urgência e Emergência 

- RUE no município, de forma democrática e solidária, contribuindo para maior 

autonomia e compartilhamento do trabalho.  

 Portanto, reúne assim potencial para realizar ações como:  

 Discussão e montagem das agendas em função da análise das informações 

em saúde, necessidades e prioridades de saúde;  

 Suporte à implantação e aprimoramento do acolhimento à demanda 

espontânea;  

 Suporte à elaboração de projetos terapêuticos singulares e implantação de 

dispositivos de gestão do cuidado e regulação de recursos da rede; 

 Facilitação da organização de intervenções intersetoriais;  

 Facilitação de processos locais de planejamento;  
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 Mediação de conflitos, a fim de conformar projetos comuns entre 

trabalhadores, gestores e usuários;  

 

20. A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DESENVOLVIMENTO DO APOIO 

INSTITUCIONAL 

 

Cada organização vive seus cenários políticos, onde atores sociais específicos, 

com ações, interesses e poderes distintos, compõem seu próprio jogo social. Por isso, 

e por suas características inovadoras, os arranjos de Apoio Institucional desenvolvem-

se de forma muito singular em cada organização. Nesse contexto, a Educação 

Permanente apresenta-se como a principal ferramenta do Apoiador, tanto para 

promover ampliação da capacidade de reflexão e de análise dos coletivos, quanto 

para tornar possível a sua própria formação no cotidiano do seu processo de trabalho. 

 Sentir a necessidade de mudança é uma condição indispensável para que um 

gestor ou trabalhador da saúde mude ou incorpore novos conceitos e ferramentas à 

sua prática. Essa necessidade não pode ser imposta e deve ser proveniente de um 

profundo questionamento sobre a suficiência de sua maneira de fazer ou pensar seu 

processo de trabalho no enfrentamento dos desafios cotidianos. 

 Considerando as características apresentadas sobre o desenvolvimento do 

Apoio Institucional como modo de inovar a gestão do SUS, identifica-se a Educação 

Permanente como a principal estratégia utilizada pelos Apoiadores para estimular 

mudanças de práticas na gestão e no cuidado em saúde. A Educação Permanente 

em Saúde, segundo Ceccim (2005, p. 976), “constitui estratégia fundamental às 
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transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, 

reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente”. 

 Educação Permanente em Saúde é, portanto, um conceito estratégico para 

qualificação da gestão e da assistência, pois toma como matéria prima as práticas 

reais de profissionais reais em ação na rede de serviços. 

 Processos de Educação Permanente baseiam-se em metodologias ativas de 

ensino, como a aprendizagem significativa e a problematização. Nesse sentido, o 

aprender e o ensinar incorporam-se no cotidiano das organizações e do trabalho tendo 

como referência as necessidades das pessoas (sejam trabalhadores, gestores ou 

usuários), colocando-as como protagonistas dos processos de mudanças em suas 

realidades. 

 Conforme Ceccim e Ferla (2009), na Educação Permanente, existe a troca e 

o intercâmbio, o “estranhamento” e a “desacomodação” com os saberes e as práticas 

que estejam vigentes em cada lugar. Diante disso, o Apoiador, ao lançar mão dessa 

estratégia para ativar coletivos em processos de mudança, deve considerar que todos 

(inclusive ele) são, ao mesmo tempo, educandos e educadores; apoiadores e 

apoiados. 

 O Apoio Institucional, alicerçado no pressuposto da Educação Permanente, 

promove a pró-atividade dos trabalhadores, estimula a sua criatividade e propicia um 

campo fértil de produção de conhecimento em suas vivências marcadas por 

fracassos, sucessos, dificuldades e aprendizados. 
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 A educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo tempo, 

como uma ‘prática de ensino-aprendizagem’ e como uma ‘política de educação na 

saúde’. Ela se parece com muitas vertentes brasileiras da educação popular em saúde 

e compartilha muitos de seus conceitos, mas enquanto a educação popular tem em 

vista a cidadania, a educação permanente tem em vista o trabalho. Este item está 

mais detalhado na parte de Recursos humanos. 

 

20.1. Implantação da Educação permanente 

 

Acerca da implementação e organização das Políticas de Educação 

Permanente, será disposta nos moldes da portaria do Ministério da Saúde nº 

278/2014, que dispõe “in verbis”: 

 

PORTARIA Nº 278, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 

Institui diretrizes para 

implementação da Política de Educação 

Permanente em Saúde, no âmbito do 

Ministério da Saúde (MS). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando o inciso III do art. 200 da Constituição Federal de 1988; 
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Considerando o inciso I do art. 27 da Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990; 

Considerando a Portaria nº 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004, que institui 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o 

setor; 

Considerando a Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007, que dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde; e 

Considerando a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no 

SUS, de 2003, norteada pela valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores, pelo fomento da 

autonomia e do protagonismo desses sujeitos; pelo aumento do grau de 

corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; pelo estabelecimento de 

vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão; pela identificação 

das necessidades sociais de saúde; pela mudança nos modelos de atenção e gestão 

dos processos de trabalho; e pelo compromisso com a ambiência e com a melhoria 

das condições de trabalho e de atendimento, resolve: 

Art. 1º Esta Portaria institui diretrizes para a implementação da Política de 

Educação Permanente em Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde (MS). 

Art. 2º Para efeitos desta Portaria, considera-se: 
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I - Educação Permanente em Saúde (EPS): aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, 

baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 

práticas dos trabalhadores da saúde; 

II - aprendizagem significativa: processo de aprendizagem que propicia a 

construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados aos 

problemas vivenciados no trabalho; 

III - Plano de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde (PEP-

MS): plano norteador dos processos educativos dos trabalhadores do Ministério da 

Saúde, construído coletivamente pelas Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde 

nos Estados; 

IV - ações de educação regionalizadas/territorializadas: ações de educação a 

serem executadas de forma regionalizada/territorializada, com o intuito de ampliar o 

acesso às ações de desenvolvimento e otimizar a utilização dos recursos; 

V - áreas de educação: unidades ou equipes do Ministério da Saúde com 

competência e atribuições de gestão e/ou execução de ações de educação; 

VI - ações de educação: reflexão e aprendizagem no/para o trabalho, no âmbito 

das equipes multiprofissionais, cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 

serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios, oficinas, seminários, 

congressos e outras, que contribuam para a pactuação dos processos de trabalho, 
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formação, atualização, qualificação profissional e desenvolvimento dos trabalhadores, 

em consonância com as diretrizes institucionais do Ministério da Saúde; 

VII - servidor público federal: profissional legalmente investido em cargo público 

efetivo, em comissão ou temporário, da Administração Pública Federal; e 

VIII - trabalhador do Ministério da Saúde: todo profissional que presta serviço 

ao Ministério da Saúde, independentemente do vínculo institucional. 

Art. 3º A Política de Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde 

deve considerar: 

I - as especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos 

Estados; 

II - as políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS); 

III - a necessidade de superar a fragmentação dos processos de trabalho; 

IV - as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde; e 

V - a capacidade instalada de oferta institucional de ações formais de educação 

na saúde. 

Art. 4º São diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da 

Saúde: 
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I - valorizar o trabalhador e o trabalho em saúde no Ministério da Saúde, na 

perspectiva da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS; 

II - fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, 

fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais; 

III - promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias 

ativas e críticas; 

IV - favorecer a autonomia dos sujeitos e a corresponsabilização nos processos 

de trabalho do Ministério da Saúde; 

V - articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por 

competências para a organização das ações de educação no Ministério da Saúde; 

VI - fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde de forma 

compartilhada e participativa, no âmbito do Ministério da Saúde; 

VII - contribuir para a mudança cultural e institucional direcionada à gestão 

compartilhada e ao aprimoramento do SUS; 

VIII - constituir-se como uma estratégia política para o enfrentamento da 

fragmentação dos serviços e das ações de saúde; e 

IX - valorizar as múltiplas dimensões humanas nos processos de ensino-

aprendizagem. 
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Art. 5º No que concerne à Política de Educação Permanente no Ministério da 

Saúde, são atribuições da: 

I - Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP): 

a) promover a articulação entre a política de gestão de pessoas do governo 

federal e a política de educação na saúde no âmbito do Ministério da Saúde; 

b) coordenar o processo de planejamento, monitoramento e avaliação da 

Educação Permanente em Saúde no âmbito do Ministério da Saúde, definindo 

coletivamente as prioridades e pactuando as corresponsabilidades de cada área; 

c) financiar as ações de educação constantes no PEP-MS e prestar conta da 

execução dos recursos aos órgãos competentes; 

d) incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores da saúde aos princípios, à condução e ao 

desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde, ampliando a capacidade 

pedagógica no Ministério da Saúde e as parcerias estabelecidas com instituições de 

ensino; e 

II - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP): 

a) planejar coletivamente o PEP-MS, considerando os objetivos estratégicos do 

Ministério da Saúde, as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores do Ministério e as especificidades regionais; 
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b) apoiar e cooperar, tecnicamente, as Secretarias e Unidades do Ministério da 

Saúde nos Estados para a identificação das necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores, a partir dos problemas dos processos de trabalho 

e das competências institucionais de cada área; 

c) estabelecer parcerias com instituições educacionais para a implementação 

do PEP-MS, à luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde e 

da legislação vigente; e 

d) acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de Educação 

Permanente em Saúde, implementadas no Ministério da Saúde. 

Art. 6º O PEP-MS deve ser construído de maneira coletiva, propiciando amplo 

debate e tendo por base o planejamento participativo 

e ascendente. 

§ 1º O processo de discussão e construção do PEP-MS dar-se-á com a 

participação efetiva dos trabalhadores, considerando a análise estratégica do contexto 

do Ministério da Saúde e a intencionalidade das políticas públicas em saúde. 

§ 2º As ações de educação do PEP-MS devem incluir todos os trabalhadores 

atuantes no Ministério da Saúde, tendo em perspectiva a diversidade de vínculos 

existentes e a legislação vigente. 

Art. 7º As ações de educação do PEP-MS devem ocorrer, preferencialmente, 

por meio dos espaços coletivos de trabalho, no âmbito das equipes multiprofissionais. 
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Parágrafo único. Deve ser priorizada a forma coletiva de aprendizagem 

orientada para as equipes que atuam em processos de trabalho compartilhados, 

suprindo as lacunas de conhecimento identificadas no cotidiano. 

Art. 8º A definição das estratégias de execução das ações de educação 

regionalizadas/territorializadas é de responsabilidade das áreas de educação das 

Unidades do Ministério da Saúde nos Estados. 

Art. 9º A relação com as instituições de ensino parceiras será pautada pelas 

diretrizes e dispositivos desta Portaria. 

Parágrafo único. A gestão das ações de educação deve ter condução e 

coordenação compartilhadas entre as áreas de educação, técnicas, instituições 

parceiras e instrutorias, quando for o caso. 

Art. 10. As ações de educação serão organizadas em um plano de trabalho, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Portaria, conforme roteiro apresentado 

no anexo a esta Portaria. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ARTHUR CHIORO 
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ANEXO: 

  

Ministério da Saúde 

Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos 

Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas 

Plano de Trabalho da Ação de 

Educação 

1. NOME DA AÇÃO 

2. JUSTIFICATIVA (Como a ação de educação poderá atuar enquanto 

estratégia de enfrentamento diante da análise de contexto dos 

problemas identificados pelas equipes no processo de trabalho). 

3. OBJETIVO DA AÇÃO 

4. METODOLOGIA 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

6. PARTICIPANTES (nº de participantes, identificação do perfil 

e áreas de atuação). 

7. TITULAÇÃO/CERTIFICAÇÃO A SER CONFERIDA (se for o 

caso) 

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação do aprendizado:  Avaliação da ação: 

9. DADOS GERAIS 
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Carga horária: Custos: Financiamento: 

Cronograma de execução financeira: (anexar a este plano de 

trabalho, a planilha de custo/memória de cálculo da ação). Material 

pedagógico a ser fornecido: 

Dados da instituição parceira ou do instrutor, quando for o caso 

(incluir contatos: telefones, endereço e e-mail): 

10. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE EDUCAÇÃO 

(incluir contatos: telefones, endereço e e-mail) 

Declaro que as informações acima são a expressão da verdade. 

_____________________ ________________________________ 

(Local e Data)                                        (Assinatura) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pá
gi

na
15

18
 

21. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

  O método que sustenta as ações do presente Projeto assenta-se nos 

conceitos do apoio institucional. 

 Um dos maiores desafios no Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido 

inovar as práticas de gestão. A transformação dos modos tradicionais de gerir 

pessoas, processos de trabalho, recursos e políticas públicas de saúde tem sido foco 

de trabalho e estudo em diversos contextos do país. Dentre as iniciativas e inovações 

experimentadas, estão em destaque os arranjos de Apoio Institucional.  

 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 de Urgência e Emergência, Avaliação das 

Condições Oferecidas, Satisfação dos Usuários e Motivação dos Profissionais, 

 O Instituto 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 do município através da montagem de um sistema informatizado 

desenvolvido pela própria entidade, que permite em tempo real, tanto o parceiro 

público como a entidade que irá gerenciar e operacionalizar as ações, uma análise 

quantitativa e qualitativa, sobretudo em relação à satisfação do usuário. 
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 O método participativo, do gestor público, os trabalhadores, a OSs e os 

usuários dos serviços de saúde são determinantes para a eficiência e a eficácia da 

parceria. 

 

21.1.Indicadores para avaliação de desempenho e da qualidade:   

 

“Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 

forma confiável, de forma segura e no tempo certo, às necessidades do cliente” 

(CAMPOS, 1999, p.1). 

Os serviços de saúde público e privado estão sofrendo mudanças e 

paradigmas, trazendo a necessidade de otimização de processos e aumento de 

produtividade que resultem em melhor atendimento e em menor custo. A TI tem sido 

cada vez mais empregada por organizações da área hospitalar na busca do melhor 

aproveitamento dos seus recursos. Os hospitais de grande porte já têm informatizado 

o registro de entrada do paciente, prontuário médico, suas unidades de internação 

com registro de alta e liberação de leitos, o registro e consulta de laudos de exames 

e o agendamento de exames e cirurgias, o que permite um bom nível de informações 

para médicos, pacientes e familiares. 

A definição dada pela Norma ISO 8402 (Internacional Organization for 

Standartization) para o termo qualidade, é: “a totalidade das características de uma 

entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e 

implícitas dos clientes”. 
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O indicadores de qualidade são muito associados aos indicadores de 

produtividade, pois ajudam a identificar qualquer desvio ou não conformidade que 

pode ter ocorrido durante o processo. 

.Qualidade é um conceito complexo, cujos componentes podem ser agrupados 

em sete atributos ou pilares fundamentais, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

Assim, a qualidade não é avaliada exclusivamente em termos técnicos ou da 

prática específica, mas, por um conjunto de fatores que envolvem elementos 

individuais e coletivos no estabelecimento deste juízo de valor. 

Os indicadores são ferramentas básicas para o gerenciamento do sistema 

organizacional, ou seja, são medidas usadas para ajudar a descrever a situação atual 
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de um determinado fenômeno ou problema, fazer comparações, verificar mudanças 

ou tendências e avaliar a execução das ações planejadas durante um período de 

tempo, em termos de qualidade e quantidade das ações de saúde executadas. 

Os indicadores de desempenho estão relacionados com o uso dos recursos da 

instituição com relação à eficiência do serviço prestado, seja pelo funcionário ou pelas 

ferramentas que a instituição adota. 

Os indicadores estratégicos são aqueles que permitem que os gestores 

identifiquem quais são os pontos fortes da instituição e acompanham se as metas 

estabelecidas foram alcançadas, os avanços obtidos, a correção de problemas e quais 

são as mudanças necessárias. 

Os Indicadores de qualidade (eficácia) - focam as medidas de satisfação dos 

clientes e as características do produto/serviço; 

Na área hospitalar o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 312, de 02 

de maio de 2002, estabeleceu-se a Padronização da Nomenclatura no Censo 

Hospitalar, assim, os indicadores hospitalares consistem em: 

 a) Média de pacientes-dia - relação entre o número de pacientes-dia e o 

número de dias, em determinado período. Representa o número médio de pacientes 

em um hospital;  

b) Média de permanência - relação entre o total de pacientes-dia e o total de 

pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo os óbitos. 

Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital; 

 c) Taxa de ocupação hospitalar - relação percentual entre o número de 

pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período, porém considerando-
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se para o cálculo dos leitos dia no denominador os leitos instalados e constantes do 

cadastro do hospital, incluindo os leitos bloqueados e excluindo os leitos extras;  

d) Taxa de ocupação operacional - relação percentual entre o número de 

pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período; 

 e) Taxa de ocupação planejada - relação percentual entre o número de 

pacientes-dia e o número de leitos-dia em determinado período, porém considerando-

se para o cálculo dos leitos dia no denominador todos os leitos planejados no hospital, 

inclusive os não instalados ou desativados;  

f) Taxa de mortalidade hospitalar - relação percentual entre o número de óbitos 

ocorridos em pacientes internados e o número de pacientes que tiveram saída do 

hospital, em determinado período. Mede a proporção dos pacientes que morreram 

durante a internação hospitalar;  

g) Taxa de mortalidade institucional - relação percentual entre o número de 

óbitos ocorridos em pacientes após 24 horas de internação e o número de pacientes 

que tiveram saída do hospital, em determinado período. Mede a mortalidade ocorrida 

até 24 horas após a internação hospitalar. 

O Instituto avalia não somente a atenção com os pacientes, até porque muitos 

deles ocorrem resultantes de problemas de gestão interna, fazendo necessário 

Procuramos aferir a satisfação dos profissionais contratados pela empresa. Uma das 

ferramentas utilizadas neste processo é  o grau de rotatividade e desligamento dos 

funcionários da instituição, podendo desta forma indicar problemas de gestão, 

liderança, entre outros. Permitindo ao Instituto  identificar e entender seus problemas 

e criar ações para solucioná-los. 
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Estabelecer e reforçar o processo de gestão de qualidade e desempenho da 

instituição significa sempre melhorar e otimizar os processos e atividades de todos os 

setores da instituição, principalmente quando se trata da assistência ao paciente. 

Sabemos que o caminho do sucesso é sempre a busca da melhoria. Correção 

de possíveis erros e o ajuste constante das práticas para que a instituição possa se 

consolidar em um nível competitivo com outras instituições de saúde do mercado. 

Portanto, fazendo o uso dos indicadores de desempenho e qualidade,  nos 

ajudará  no trabalho ao identificarmos as medidas deverão ser tomadas. 

 

O Instituto procurará analisar com frequência analisar os dados dos indicadores 

e em períodos diferentes, comparando cada resultado, para assim avaliar quais 

atitudes e intervenções estão trazendo bons resultados e quais precisam melhorar. 

 

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 ao Instituto fazer ações corretivas nos pontos 

identificados. 

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. 
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Além dos indicadores de qualidade e desempenho, é possível ainda através de 

relatórios gerenciais obter indicadores estratégicos, ou seja se o Instituto obteve os 

resultados esperados em um determinado período, se houve eficiência e eficácia na 

qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

 

O sistema de gestão do Instituto Alpha é perfeitamente adaptável a qualquer 

necessidade da unidade. Hoje emite relatórios que servem como parâmetros para 

identificar pontos a serem administrados pela nossa gestão. Á seguir, apresentamos 

relatórios de um determinado período do sistema implantado no município de 

Cubatão, no pronto Socorro Central. 

São eles: 

Quantidade de atendimentos por dia. 

Quantidade de atendimentos que são oriundos do município de Cubatão ou 

outros; 

Quantidade de atendimento por especialidade; 

Relatório CID 10 ( apresenta ao município os CIDs mais comuns)  

Tempo médio de espera nos atendimentos médicos e não médicos, ou seja, 

em todas as áreas é possível medir o desempenho do serviço prestado. 

Análise Quantitativa por período, possibilitando notar horários que necessitam 

maior atenção, realocação de mão de obra de profissionais ou serviços tecnológicos; 

Pacientes demandantes, possibilitando mostrar ao gestor os gastos com um 

determinado munícipe e encaminhando o mesmo para tratamento especializado. 
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21.1.1 Relatórios Administrativos 

 

O instituto 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. 

Mediante ao exposto apresentamos os relatórios que serão utilizados como 

ferramentas da metodologia de trabalho demonstrando-os com data base do ano de 

2017 a titulo de exemplificação. 

 

21.1.1. Total de fichas por dia por especialidade 

 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, é necessário averiguar a 

necessidade de quantificar a equipe médica para atuar nos Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência, 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. 

Abaixo demonstramos os quantitativos de atendimento por dia em cada 

especialidade no pronto socorro Central, assim possibilitando uma análise melhor de 

números de profissionais e insumos necessários pertinente a cada especialidade 

gerando economicidade, não tendo excedentes dos mesmos, entre outros aspectos. 
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TOTAL DE FICHAS POR DIA CONSOLIDADO 

Emissão 01/01/2017 Data até   31/12/2017 - Horário   Todos 

    

Emissão ( 31/12/2017 - DOMINGO  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                            10 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                      5 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       1 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                   7 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                    24 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                            144 

Total Emissão( 31/12/2017 - DOMINGO  )                       193 

   

Emissão ( 30/12/2017 - SÁBADO  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                  14 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                              1 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                          3 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                   9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                    53 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                       2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           192 

Total Emissão( 30/12/2017 - SÁBADO  )                      274 

   

Emissão ( 29/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                            
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CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                  21 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                             9 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                         7 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                   9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                    37 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      3 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                            225 

Total Emissão( 29/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )                      311 

   

Emissão ( 28/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                  25 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                             4 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       5 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                  8 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                    70 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                            252 

Total Emissão( 28/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )                       366 

   

Emissão ( 27/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                    21 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                        6 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                     4 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                            11 
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MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 56 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                         238 

Total Emissão( 27/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )                      338 

   

Emissão ( 26/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                               24 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                            4 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                      1 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              10 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                58 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                     1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                            286 

Total Emissão( 26/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )                       384 

   

Emissão ( 25/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                               10 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                           4 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       4 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 34 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                   2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                      141 

Total Emissão( 25/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )                      204 
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Emissão ( 24/12/2017 - DOMINGO  )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                 15 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                           3 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                   6 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                       10 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                     25 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    4 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           148 

Total Emissão( 24/12/2017 - DOMINGO  )                   211 

Emissão ( 23/12/2017 - SÁBADO  )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                               13 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                           10 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       2 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              8 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                 53 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                   196 

Total Emissão( 23/12/2017 - SÁBADO  )                 284 

   

Emissão ( 22/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                              18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                13 
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MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                      6 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                              10 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                               15 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                            238 

Total Emissão( 22/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )                   300 

   

Emissão ( 21/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                16 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                       12 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                      1 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                7 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                  48 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                               5 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                192 

Total Emissão( 21/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )                   281 

   

Emissão ( 20/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                          Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                  18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                     10 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                           2 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 5 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                              58 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                      211 

Total Emissão( 20/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )                       304 
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Emissão ( 19/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                       28 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                        2 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       12 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                   62 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           250 

Total Emissão( 19/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )                       363 

   

Emissão ( 18/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                17 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                             4 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       4 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                  36 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                               3 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           288 

Total Emissão( 18/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )                      361 

   

Emissão ( 17/12/2017 - DOMINGO  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                              13 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                           6 
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MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                        6 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                             16 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                            25 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                      188 

Total Emissão( 17/12/2017 - DOMINGO  )                      254 

   

Emissão ( 16/12/2017 - SÁBADO  )  

Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                9 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                          9 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       5 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                   46 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                     212 

Total Emissão( 16/12/2017 - SÁBADO  )                    292 

   

Emissão ( 15/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                          Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                26 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                          11 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       2 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                  7 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 48 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           219 
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Total Emissão( 15/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )                       315 

   

Emissão ( 14/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                20 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                            2 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                        4 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                               11 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 54 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    4 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                          248 

Total Emissão( 14/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )                      343 

   

Emissão ( 13/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                            Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                               18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                            5 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                      11 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              11 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                  61 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                   1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                       259 

Total Emissão( 13/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )                     366 

   

Emissão ( 12/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 
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CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                20 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                             7 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       3 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                9 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                               37 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                      1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           248 

Total Emissão( 12/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )                       325 

   

Emissão ( 11/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                21 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                           3 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                  9 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 6 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 38 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                           266 

Total Emissão( 11/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )                     343 

   

Emissão ( 10/12/2017 - DOMINGO  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                13 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                        8 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       5 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                6 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                   38 
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MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                               2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                       276 

Total Emissão( 10/12/2017 - DOMINGO  )                       

   

Emissão ( 09/12/2017 - SÁBADO  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                          18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                        7 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       4 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                             14 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                  42 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                   1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                          225 

Total Emissão( 09/12/2017 - SÁBADO  )                  311 

   

Emissão ( 08/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                               Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                  24 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                            4 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       3 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              12 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                               61 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                        226 

Total Emissão( 08/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )                      330 

   

Emissão ( 07/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )  
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Especialidade                                                             Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                             21 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                      3 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                      3 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 6 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                   47 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                  2 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                       265 

Total Emissão( 07/12/2017 - QUINTA-FEIRA  )                      347 

Emissão ( 06/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                25 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                          5 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                    7 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              10 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                56 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    3 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                         268 

Total Emissão( 06/12/2017 - QUARTA-FEIRA  )                      374 

   

Emissão ( 05/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                            31 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                          6 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       1 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                         13 
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MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                54 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                   284 

Total Emissão( 05/12/2017 - TERÇA-FEIRA  )                     389 

   

Emissão ( 04/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )  

Especialidade                                                          Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                                 18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                        5 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       5 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                                 8 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                          75 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                     1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                        283 

Total Emissão( 04/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA )                      395 

   

Emissão ( 03/12/2017 - DOMINGO  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                             10 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                               9 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       1 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              6 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                  45 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                  1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                        214 

Total Emissão( 03/12/2017 - DOMINGO  )                  286 

   

Emissão ( 02/12/2017 - SÁBADO  ) 
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Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                               10 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                            5 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL                                                                                                       2 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                              5 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                 28 

MÉDICO SEMI/INTENSIVISTA                                                                                                    1 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                            204 

Total Emissão( 02/12/2017 - SÁBADO  )                      255 

   

Emissão ( 01/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )  

Especialidade                                                              Quantidade 

CIRURGIÃO DENTISTA                                                                                                             18 

EMERGÊNCIA/SOCORRO CLÍNICO                                                                                         11 

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO                                                                                         7 

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA                                                                46 

PORTA (CLÍNICO GERAL)                                                                                                       204 

Total Emissão( 01/12/2017 - SEXTA-FEIRA  )                     286 

  

21.1.2. Tempo médio de espera 

 

Com o intuito de reduzir o tempo de atendimento ao paciente desde o momento 

que ele chega à recepção, incluindo as esperas até a definição de sua saída após a 

consulta médica, utilizamos as ferramentas do nosso Sistema de Gestão para que 

tenhamos um controle assíduo nos atendimentos, acompanhamos diariamente o 

tempo médio de espera. 
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O sistema nos possibilita conforme tela abaixo 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 tela ainda é disponibilizada no conforto médico para que os mesmos tenham 

conhecimento do número de pacientes em espera e o tempo em que aguardam 

atendimento, para que desta forma possam controlar o fluxo em cada especialidade. 

A nossa equipe médica trabalha de forma que não ultrapasse 120 minutos de 

espera na categoria de menor urgência de acordo com orientação do Conselho 

Federal de Medicina. No entanto, a ferramenta nos auxilia a acompanharmos o tempo 

de espera diariamente e tomar ações quando possível para que esse tempo não 

chegue a 60 minutos. 

 

Painel de monitoração de Atendimento 
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No relatório abaixo, apresentamos um levantamento diário do tempo médio de 

espera dos pacientes atendidos no Pronto Socorro Central “Guiomar Ferreira 

Roebbelen no mês de dezembro/2017. Podemos notar que apenas dois dias passou 

do tempo máximo de espera desejado, pois através da ferramenta remanejamos a 

nossa equipe de forma que atenda o paciente com máximo de eficiência no 

atendimento. 

 

PERÍODO - DEZEMBRO / 2017 

Emissão Quantidade 
Tempo Médio 

Atendimento (Minutos) 

31/12/2017 - DOMINGO 184 39 

30/12/2017 - SÁBADO 253 42 

29/12/2017 - SEXTA-FEIRA 248 77 

28/12/2017 - QUINTA-FEIRA 332 49 

27/12/2017 - QUARTA-FEIRA 263 78 

26/12/2017 - TERÇA-FEIRA 334 58 

25/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 192 36 

24/12/2017 - DOMINGO 201 50 

23/12/2017 - SÁBADO 262 36 

22/12/2017 - SEXTA-FEIRA 261 50 

21/12/2017 - QUINTA-FEIRA 239 61 

20/12/2017 - QUARTA-FEIRA 274 46 

19/12/2017 - TERÇA-FEIRA 349 24 

18/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 328 51 

17/12/2017 - DOMINGO 239 19 

16/12/2017 - SÁBADO 280 27 

15/12/2017 - SEXTA-FEIRA 293 26 
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14/12/2017 - QUINTA-FEIRA 305 51 

13/12/2017 - QUARTA-FEIRA 336 29 

12/12/2017 - TERÇA-FEIRA 299 41 

11/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 303 59 

10/12/2017 - DOMINGO 265 32 

09/12/2017 - SÁBADO 299 22 

08/12/2017 - SEXTA-FEIRA 314 22 

07/12/2017 - QUINTA-FEIRA 334 28 

06/12/2017 - QUARTA-FEIRA 322 43 

05/12/2017 - TERÇA-FEIRA 368 38 

04/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 346 35 

03/12/2017 - DOMINGO 255 54 

02/12/2017 - SÁBADO 225 35 

01/12/2017 - SEXTA-FEIRA 239 53 

Total Geral 8.742  

 

21.1.3. Pacientes demandantes 

 

Para identificar a frequência com que os pacientes procuram atendimento no 

Pronto Socorro Central, consultamos em nosso sistema o relatório apresentado 

abaixo. Nele apresentamos ao parceiro público a frequência que os pacientes 

procuram atendimento, inclusive quais medicamentos foram ministrados por ele, 

possibilitando ao gestor fazer um levantamento de custo que cada paciente gera ao 

município, cabendo ao mesmo entrar com ações corretivas, designando cada paciente 

ao local mais indicado para aquele atendimento. 
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Uma Observação notada no Município de Cubatão, é que há munícipes com 

problemas sociais, pois procuram atendimento diariamente e mais de uma vez por dia. 

Pode ser observado no relatório abaixo, onde os pacientes são elencados em ordem 

crescente de procura de atendimento no Pronto Socorro. Podemos notar que em 2017 

os primeiros da classificação procuraram atendimento todos os dias, é notório que 

estes pacientes deverão ser encaminhados para atendimento especializado.  

 

Classificação 
       Primeira  

Data  Atendimento 

Última Data de 

Atendimento 

TTotal 

de Dias 

QQtd. 

Fichas 

Tempo 

médio de 

Abertura de 

Fichas 

Qtd. De 

Atendimentos 

Tempo médio 

de 

Atendimentos 

1     14.10.2016 19.01.2018 462 230 2 dias 460 1,1 dias 

2     14.10.2016 23.01.2018 466 228 2 dias 420 1,2 dias 

3     16.10.2016 17.01.2018 458 196 2,3 dias 431 1,2 dias 

4     14.10.2016 24.01.2018 467 178 2,6 dias 306 1,8 dias 

5     19.10.2016 18.01.2018 456 120 3,8 dias 234 2,4 dias 

6     18.10.2016 25.01.2018 464 118 3,9 dias 150 3,6 dias 

7     17.10.2016 24.01.2018 464 101 4,6 dias 171 3,4 dias 

8     31.10.2016 20.05.2017 201 95 2,1 dias 252 
21,6 

horas 

9     17.10.2016 19.01.2018 459 86 5,3 dias 100 4,9 dias 

10     16.10.2016 21.01.2018 462 80 5,8 dias 103 5,3 dias 

11     13.10.2016 25.01.2018 469 80 5,9 dias 288 2,1 dias 

12     30.10.2016 21.01.2018 448 78 5,7 dias 103 4,5 dias 

13     12.11.2016 06.12.2017 389 76 5,1 dias 166 2,9 dias 

14     20.10.2016 23.01.2018 460 74 6,2 dias 106 5 dias 

15     24.10.2016 21.01.2018 454 70 6,5 dias 122 4 dias 

16     06.11.2016 24.01.2018 444 69 6,4 dias 94 5,3 dias 

17     29.12.2016 30.12.2017 366 69 5,3 dias 116 3,8 dias 

18     24.10.2016 29.12.2017 431 66 6,5 dias 77 6 dias 
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19     16.10.2016 24.01.2018 465 62 7,5 dias 103 5 dias 

20     20.11.2016 23.01.2018 429 62 6,9 dias 128 4,6 dias 

21     08.11.2016 24.01.2018 442 57 7,8 dias 67 7 dias 

22     15.10.2016 20.01.2018 462 56 8,3 dias 72 7,2 dias 

23     20.10.2016 21.12.2017 427 56 7,6 dias 82 5,5 dias 

24     21.10.2016 03.12.2017 408 53 7,7 dias 85 5,9 dias 

25     30.10.2016 23.01.2018 450 52 8,7 dias 80 6,2 dias 

26     14.10.2016 22.01.2018 465 51 9,1 dias 124 4,6 dias 

27     18.10.2016 18.01.2018 457 51 9 dias 65 7,9 dias 

28     15.10.2016 09.07.2017 267 50 5,3 dias 60 4,9 dias 

29     01.01.2017 19.01.2018 383 50 7,7 dias 81 6,3 dias 

30     25.10.2016 02.01.2018 434 49 8,9 dias 61 8 dias 

31     16.10.2016 23.01.2018 464 48 9,7 dias 64 7,9 dias 

32     20.10.2016 28.12.2017 434 48 9 dias 107 5 dias 

33     01.11.2016 21.10.2017 354 46 7,7 dias 83 5,1 dias 

34     24.10.2016 03.11.2017 375 46 8,2 dias 67 6,3 dias 

35     10.12.2016 25.01.2018 411 44 9,3 dias 94 5,9 dias 

36     30.10.2016 15.01.2018 442 44 10 dias 63 9,6 dias 

37     24.10.2016 20.01.2018 453 44 10,3 dias 49 10,1 dias 

38     09.01.2017 22.01.2018 378 43 8,8 dias 55 7,7 dias 

39     18.10.2016 03.01.2018 442 43 10,3 dias 44 10,3 dias 

40     10.11.2016 16.01.2018 432 42 10,3 dias 58 8,3 dias 

41     08.11.2016 18.12.2017 405 42 9,6 dias 63 7,5 dias 

42     27.11.2016 24.01.2018 423 41 10,3 dias 100 6 dias 

43     20.10.2016 11.01.2018 448 40 11,2 dias 44 10,7 dias 

44     23.10.2016 16.11.2017 389 40 9,7 dias 54 8,5 dias 

45     25.10.2016 22.01.2018 454 40 11,4 dias 70 8,4 dias 

46     18.10.2016 25.09.2017 342 39 8,8 dias 57 6,8 dias 

47     15.10.2016 29.12.2017 440 39 11,3 dias 48 11 dias 

48     14.10.2016 22.01.2018 465 39 11,9 dias 52 9,9 dias 

49     13.10.2016 23.01.2018 467 39 12 dias 43 11,7 dias 

50     14.11.2016 20.01.2018 432 38 11,4 dias 51 9,6 dias 

51     15.10.2016 22.01.2018 464 38 12,2 dias 45 12,2 dias 
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52     08.11.2016 27.10.2017 353 37 9,5 dias 60 7,5 dias 

53     16.10.2016 18.12.2017 428 37 11,6 dias 54 10 dias 

54     04.04.2017 23.01.2018 294 37 7,9 dias 53 6,1 dias 

55     10.11.2016 23.10.2017 347 37 9,4 dias 42 8,7 dias 

56     10.11.2016 24.01.2018 440 37 11,9 dias 61 8,8 dias 

57     18.10.2016 17.11.2017 395 37 10,7 dias 47 8,6 dias 

58     02.11.2016 29.12.2017 422 37 11,4 dias 53 8,4 dias 

59     14.10.2016 25.11.2017 407 36 11,3 dias 50 10,2 dias 

60     14.10.2016 05.01.2018 448 35 12,8 dias 46 11,8 dias 

61     14.10.2016 25.11.2017 407 35 11,6 dias 43 10,4 dias 

62     27.02.2017 22.07.2017 145 35 4,1 dias 48 3,3 dias 

63     13.11.2016 25.10.2017 346 33 10,5 dias 61 7,2 dias 

64     03.11.2016 13.01.2018 436 33 13,2 dias 35 12,5 dias 

65     30.03.2017 01.01.2018 277 33 8,4 dias 39 7,3 dias 

66     07.01.2017 14.01.2018 372 32 11,6 dias 38 11,3 dias 

67     13.10.2016 12.01.2018 456 32 14,3 dias 48 12,3 dias 

68     08.12.2016 28.12.2017 385 32 12 dias 66 7,7 dias 

69     21.10.2016 20.01.2018 456 31 14,7 dias 46 11,4 dias 

70     15.10.2016 22.12.2017 433 31 14 dias 47 10,8 dias 

71     31.10.2016 05.01.2018 431 31 13,9 dias 34 13,9 dias 

72     28.11.2016 22.01.2018 420 31 13,5 dias 43 11,1 dias 

73     25.11.2016 08.07.2017 225 31 7,3 dias 38 6,1 dias 

74     12.11.2016 24.01.2018 438 31 14,1 dias 54 10,2 dias 

75     26.10.2016 08.12.2017 408 31 13,2 dias 79 7,2 dias 

76     15.10.2016 06.12.2017 417 31 13,5 dias 35 13 dias 

77     21.10.2016 03.01.2018 439 30 14,6 dias 38 14,2 dias 

78     02.11.2016 25.05.2017 204 30 6,8 dias 64 4,1 dias 

79     18.10.2016 25.11.2017 403 30 13,4 dias 48 11,5 dias 

80     01.01.2017 31.12.2017 364 29 12,6 dias 29 12,6 dias 

81     18.10.2016 19.01.2018 458 29 15,8 dias 52 12,1 dias 

82     17.01.2017 10.11.2017 297 29 10,2 dias 57 7,2 dias 

83     22.10.2016 10.12.2017 414 29 14,3 dias 33 13,4 dias 

84     06.11.2016 11.01.2018 431 29 14,9 dias 40 13,5 dias 
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85     21.10.2016 23.01.2018 459 29 15,8 dias 30 15,3 dias 

86     16.04.2017 14.01.2018 273 28 9,8 dias 48 6,8 dias 

87     18.10.2016 17.01.2018 456 28 16,3 dias 35 13,4 dias 

88     14.10.2016 07.01.2018 450 28 16,1 dias 38 13,6 dias 

89     16.10.2016 04.12.2017 414 28 14,8 dias 31 14,8 dias 

90     07.12.2016 29.12.2017 387 28 13,8 dias 54 8,6 dias 

91     08.06.2017 21.01.2018 227 28 8,1 dias 35 7,6 dias 

92     08.11.2016 23.01.2018 441 28 15,8 dias 37 13,8 dias 

93     17.10.2016 07.12.2017 416 28 14,9 dias 30 14,9 dias 

94     03.11.2016 12.01.2018 435 28 15,5 dias 38 14,5 dias 

95     10.11.2016 06.01.2018 422 28 15,1 dias 36 14,1 dias 

96     03.11.2016 23.12.2017 415 27 15,4 dias 31 14,8 dias 

97     08.11.2016 05.01.2018 423 27 15,7 dias 49 10,8 dias 

98     19.10.2016 10.01.2018 448 27 16,6 dias 67 8,5 dias 

99     05.12.2016 25.01.2018 416 27 15,4 dias 42 11,9 dias 

100     18.10.2016 24.01.2018 463 27 17,1 dias 30 16,5 dias 

 

 

21.1.4. Relatório Cid 10 

 

A nossa ferramenta de gestão, emite um relatório aonde é demonstrado o 

quantitativo de atendimentos especificado por doença (CID10), permitindo aos nossos 

gestores visualizar as principais ocorrências epidemiológicas, e fornecer os dados 

para a Gestão Municipal, podendo assim usar como ter critérios para tomadas de 

decisões pertinentes a cada caso. 

É possível analisar ainda o CID mais incidente em cada bairro, identificando o 

problema de cada região e tratando isoladamente e de maneira preventiva. 

No Município de Cubatão, a maior procura são referente a Dor aguda, Lombar, 

cefaléia, amigdalite, hipertensão entre outros casos comuns à atendimentos de Pronto 
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Socorro. Sempre que necessário são submetidos a exames para um diagnóstico mais 

preciso. 

 

RELATÓRIO CID 10 – PRONTO SOCORRO CENTRAL QTD. 

R520 - DOR AGUDA 5022 

Z000 - EXAME MÉDICO GERAL 3712 

M545 - DOR LOMBAR BAIXA 3641 

R51 - CEFALÉIA 2206 

J039 - AMIGDALITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 2123 

I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 2077 

M255 - DOR ARTICULAR 2063 

R05 - TOSSE 1962 

A09 - DIARRÉIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL 1576 

J00 - NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM] 1416 

R11 - NÁUSEA E VÔMITOS 1403 

T784 - ALERGIA NÃO ESPECIFICADA 1378 

J118 - INFLUENZA [GRIPE] COM OUTRAS MANIFESTAÇÕES, DEVIDA A VÍRUS NÃO 

IDENTIFICA... 
1332 

R070 - DOR DE GARGANTA 1304 

R53 - MAL ESTAR, FADIGA 1219 

N390 - INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 1191 

R10 - DOR ABDOMINAL E PÉLVICA 1182 

K029 - CÁRIE DENTÁRIA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 1055 

K047 - ABSCESSO PERIAPICAL SEM FÍSTULA 1027 

J069 - INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO ESPECIFICADA 1008 

R060 - DISPNÉIA 971 

K297 - GASTRITE NÃO ESPECIFICADA 879 

J020 - FARINGITE ESTREPTOCÓCICA 813 

J019 - SINUSITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 762 
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M791 - MIALGIA 720 

K040 - PULPITE 666 

M542 - CERVICALGIA 563 

Z712 - PESSOA QUE CONSULTA PARA EXPLICAÇÃO DE ACHADOS DE EXAME 544 

K30 - DISPEPSIA 526 

J030 - AMIGDALITE ESTREPTOCÓCICA 476 

J029 - FARINGITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 449 

F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA 445 

H920 - OTALGIA 432 

K041 - NECROSE DA POLPA 427 

L024 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO(S) MEMBRO(S) 418 

R42 - TONTURA E INSTABILIDADE 415 

K052 - PERIODONTITE AGUDA 412 

R522 - OUTRA DOR CRÔNICA 396 

J350 - AMIGDALITE CRÔNICA 373 

J111 - INFLUENZA [GRIPE] COM OUTRAS MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS, DEVIDA A 

VÍRUS ... 
365 

S900 - CONTUSÃO DO TORNOZELO 348 

J209 - BRONQUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 344 

S800 - CONTUSÃO DO JOELHO 341 

Z251 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO SOMENTE CONTRA A INFLUENZA [GRIPE] 338 

M549 - DORSALGIA NÃO ESPECIFICADA 321 

K021 - CÁRIES DA DENTINA 319 

M544 - LUMBAGO COM CIÁTICA 315 

R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR 313 

N23 - CÓLICA NEFRÉTICA NÃO ESPECIFICADA 309 

J09 - INFLUENZA [GRIPE] DEVIDA A VÍRUS IDENTIFICADO DA GRIPE AVIÁRIA 300 

J200 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE 286 

S600 - CONTUSÃO DE DEDO(S) SEM LESÃO DA UNHA 278 
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S934 - ENTORSE E DISTENSÃO DO TORNOZELO 276 

J180 - BRONCOPNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA 275 

G430 - ENXAQUECA SEM AURA [ENXAQUECA COMUM] 269 

S913 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO PÉ 265 

I158 - OUTRAS FORMAS DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA 260 

R300 - DISÚRIA 255 

K296 - OUTRAS GASTRITES 249 

G442 - CEFALÉIA TENSIONAL 247 

S602 - CONTUSÃO DE OUTRAS PARTES DO PUNHO E DA MÃO 247 

S400 - CONTUSÃO DO OMBRO E DO BRAÇO 244 

S610 - FERIMENTO DE DEDO(S) SEM LESÃO DA UNHA 241 

R509 - FEBRE NÃO ESPECIFICADA 239 

G439 - ENXAQUECA, SEM ESPECIFICAÇÃO 233 

K591 - DIARRÉIA FUNCIONAL 231 

Z012 - EXAME DENTÁRIO 228 

L028 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 225 

L299 - PRURIDO NÃO ESPECIFICADO 225 

A46 - ERISIPELA 223 

J011 - SINUSITE FRONTAL AGUDA 216 

K083 - RAIZ DENTÁRIA RETIDA 208 

M796 - DOR EM MEMBRO 204 

E109 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - SEM COMPLICAÇÕES 202 

R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR 196 

J410 - BRONQUITE CRÔNICA SIMPLES 195 

R073 - OUTRA DOR TORÁCICA 186 

S018 - FERIMENTO NA CABEÇA, DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 182 

J018 - OUTRAS SINUSITES AGUDAS 181 

H109 - CONJUNTIVITE NÃO ESPECIFICADA 180 

A020 - ENTERITE POR SALMONELA 179 
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R074 - DOR TORÁCICA, NÃO ESPECIFICADA 176 

S903 - CONTUSÃO DE OUTRAS PARTES E PARTES NÃO ESPECIFICADAS DO PÉ 176 

J329 - SINUSITE CRÔNICA NÃO ESPECIFICADA 175 

K291 - OUTRAS GASTRITES AGUDAS 169 

A499 - INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA 168 

J010 - SINUSITE MAXILAR AGUDA 165 

K081 - PERDA DE DENTES DEVIDA A ACIDENTE, EXTRAÇÃO OU A DOENÇAS 

PERIODONTAIS LOC... 
160 

M546 - DOR NA COLUNA TORÁCICA 159 

M755 - BURSITE DO OMBRO 159 

J328 - OUTRAS SINUSITES CRÔNICAS 157 

L029 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DE LOCALIZAÇÃO NÃO 

ESPECIFICADA 
156 

J219 - BRONQUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 152 

J459 - ASMA NÃO ESPECIFICADA 152 

L023 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA NÁDEGA 146 

J458 - ASMA MISTA 144 

R739 - HIPERGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA 144 

K590 - CONSTIPAÇÃO 140 

J42 - BRONQUITE CRÔNICA NÃO ESPECIFICADA 138 

S525 - FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO 138 

M109 - GOTA, NÃO ESPECIFICADA 135 

M139 - ARTRITE NÃO ESPECIFICADA 134 

R529 - DOR NÃO ESPECIFICADA 132 

J304 - RINITE ALÉRGICA NÃO ESPECIFICADA 128 

M658 - OUTRAS SINOVITES E TENOSSINOVITES 128 

R568 - OUTRAS CONVULSÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS 127 

S925 - FRATURA DE OUTRO ARTELHO 127 

K053 - PERIODONTITE CRÔNICA 124 
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S500 - CONTUSÃO DO COTOVELO 123 

S202 - CONTUSÃO DO TÓRAX 122 

W540 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - RESIDÊNCIA 122 

L022 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO TRONCO 118 

E798 - OUTROS DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DA PURINA E PIRIMIDINA 117 

S901 - CONTUSÃO DE ARTELHO SEM LESÃO DA UNHA 115 

S025 - FRATURA DE DENTES 113 

S626 - FRATURA DE OUTROS DEDOS 111 

L309 - DERMATITE NÃO ESPECIFICADA 109 

G438 - OUTRAS FORMAS DE ENXAQUECA 106 

J310 - RINITE CRÔNICA 106 

Z480 - CUIDADOS A CURATIVOS E SUTURAS CIRÚRGICAS 105 

M436 - TORCICOLO 104 

J988 - OUTROS TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS ESPECIFICADOS 103 

H669 - OTITE MÉDIA NÃO ESPECIFICADA 102 

H830 - LABIRINTITE 99 

S010 - FERIMENTO DO COURO CABELUDO 95 

H108 - OUTRAS CONJUNTIVITES 94 

N200 - CALCULOSE DO RIM 93 

R072 - DOR PRECORDIAL 93 

Z008 - OUTROS EXAMES GERAIS 93 

L020 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA FACE 92 

A539 - SÍFILIS NÃO ESPECIFICADA 91 

G409 - EPILEPSIA, NÃO ESPECIFICADA 91 

M238 - OUTROS TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO 90 

S819 - FERIMENTO DA PERNA, PARTE NÃO ESPECIFICADA 90 

T009 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS NÃO ESPECIFICADOS 90 

A510 - SÍFILIS GENITAL PRIMÁRIA 88 

K046 - ABSCESSO PERIAPICAL COM FÍSTULA 88 
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N300 - CISTITE AGUDA 88 

L600 - UNHA ENCRAVADA 87 

M548 - OUTRA DORSALGIA 87 

R69 - CAUSAS DESCONHECIDAS E NÃO ESPECIFICADAS DE MORBIDADE 87 

S015 - FERIMENTO DO LÁBIO E DA CAVIDADE ORAL 87 

H659 - OTITE MÉDIA NÃO-SUPURATIVA, NÃO ESPECIFICADA 83 

K050 - GENGIVITE AGUDA 83 

J450 - ASMA PREDOMINANTEMENTE ALÉRGICA 82 

Z769 - PESSOA EM CONTATO COM SERVIÇOS DE SAÚDE EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO 

ESPECIFICAD... 
82 

B269 - CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA] SEM COMPLICAÇÕES 81 

F932 - DISTÚRBIO DE ANSIEDADE SOCIAL DA INFÂNCIA 81 

J189 - PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA 79 

S818 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DA PERNA 79 

S300 - CONTUSÃO DO DORSO E DA PELVE 78 

I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU 

ISQUÊMIC... 
77 

G408 - OUTRAS EPILEPSIAS 76 

J40 - BRONQUITE NÃO ESPECIFICADA COMO AGUDA OU CRÔNICA 76 

K295 - GASTRITE CRÔNICA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 75 

M659 - SINOVITE E TENOSSINOVITE NÃO ESPECIFICADAS 75 

S618 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO PUNHO E DA MÃO 74 

S619 - FERIMENTO DO PUNHO E DA MÃO, PARTE NÃO ESPECIFICADA 74 

M170 - GONARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL 73 

T07 - TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS NÃO ESPECIFICADOS 73 

L500 - URTICÁRIA ALÉRGICA 71 

E119 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - SEM COMPLICAÇÕES 70 

M751 - SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR 69 

J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA 68 
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K120 - AFTAS BUCAIS RECIDIVANTES 68 

S923 - FRATURA DE OSSOS DO METATARSO 68 

W544 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - RUA E ESTRADA 67 

A493 - INFECÇÃO POR MYCOPLASMA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 65 

R18 - ASCITE 65 

B029 - HERPES ZOSTER SEM COMPLICAÇÃO 64 

S019 - FERIMENTO NA CABEÇA, PARTE NÃO ESPECIFICADA 63 

S011 - FERIMENTO DA PÁLPEBRA E DA REGIÃO PERIOCULAR 62 

S801 - CONTUSÃO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DA PERNA 62 

I959 - HIPOTENSÃO NÃO ESPECIFICADA 61 

H103 - CONJUNTIVITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA 60 

M543 - CIÁTICA 60 

R071 - DOR TORÁCICA AO RESPIRAR 60 

J014 - PANSINUSITE AGUDA 59 

B49 - MICOSE NÃO ESPECIFICADA 56 

H000 - HORDÉOLO E OUTRAS INFLAMAÇÕES PROFUNDAS DAS PÁLPEBRAS 56 

T131 - FERIMENTO DE MEMBRO INFERIOR, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO 56 

M773 - ESPORÃO DO CALCÂNEO 55 

F064 - TRANSTORNOS DA ANSIEDADE ORGÂNICOS 54 

I00 - FEBRE REUMATICA SEM MENCAO DE COMPROMETIMENTO DO CORACAO 54 

B309 - CONJUNTIVITE VIRAL NÃO ESPECIFICADA 53 

K028 - OUTRAS CÁRIES DENTÁRIAS 53 

K293 - GASTRITE SUPERFICIAL CRÔNICA 53 

T149 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO 53 

T405 - INTOXICAÇÃO POR COCAÍNA 53 

E162 - HIPOGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA 52 

H571 - DOR OCULAR 51 

I845 - HEMORRÓIDAS EXTERNAS SEM COMPLICAÇÃO 51 

R521 - DOR CRÔNICA INTRATÁVEL 50 
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S924 - FRATURA DO HÁLUX 50 

H162 - CERATOCONJUNTIVITE 49 

S430 - LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO OMBRO 49 

Z721 - USO DE ÁLCOOL 49 

B432 - ABSCESSO E CISTO FEOMICÓTICO SUBCUTÂNEOS 48 

J129 - PNEUMONIA VIRAL NÃO ESPECIFICADA 48 

J060 - LARINGOFARINGITE AGUDA 47 

R600 - EDEMA LOCALIZADO 47 

S623 - FRATURA DE OUTROS OSSOS DO METACARPO 47 

S836 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DO 

JOELHO 
47 

B053 - SARAMPO COMPLICADO POR OTITE MÉDIA 46 

L010 - IMPETIGO [QUALQUER LOCALIZAÇÃO] [QUALQUER MICROORGANISMO] 46 

N209 - CALCULOSE URINÁRIA, NÃO ESPECIFICADA 46 

L97 - ÚLCERA DOS MEMBROS INFERIORES NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 45 

N944 - DISMENORRÉIA PRIMÁRIA 45 

S422 - FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ÚMERO 45 

S826 - FRATURA DO MALÉOLO LATERAL 45 

H100 - CONJUNTIVITE MUCOPURULENTA 44 

H609 - OTITE EXTERNA NÃO ESPECIFICADA 44 

H612 - CERUME IMPACTADO 44 

M100 - GOTA IDIOPÁTICA 44 

S518 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO ANTEBRAÇO 44 

S611 - FERIMENTO DE DEDO(S) COM LESÃO DA UNHA 44 

I830 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ÚLCERA 43 

I951 - HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA 43 

S911 - FERIMENTO DO(S) ARTELHO(S) SEM LESÃO DA UNHA 43 

Y911 - INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA MODERADA 43 

A181 - TUBERCULOSE DO APARELHO GENITURINÁRIO 42 
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H661 - OTITE MÉDIA TUBOTIMPÂNICA SUPURATIVA CRÔNICA 42 

I499 - ARRITMIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA 42 

O623 - TRABALHO DE PARTO PRECIPITADO 42 

T813 - DEISCÊNCIA DE FERIDA CIRÚRGICA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 42 

E118 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES NÃO 

ESPECIFI... 
41 

E149 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - SEM COMPLICAÇÕES 41 

R55 - SÍNCOPE E COLAPSO 41 

B369 - MICOSE SUPERFICIAL NÃO ESPECIFICADA 40 

H650 - OTITE MÉDIA AGUDA SEROSA 40 

I832 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ÚLCERA E INFLAMAÇÃO 40 

D509 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO NÃO ESPECIFICADA 39 

I842 - HEMORRÓIDAS INTERNAS SEM COMPLICAÇÕES 39 

J340 - ABSCESSO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO NARIZ 39 

S420 - FRATURA DA CLAVÍCULA 39 

S700 - CONTUSÃO DO QUADRIL 39 

K294 - GASTRITE ATRÓFICA CRÔNICA 38 

S810 - FERIMENTO DO JOELHO 38 

D649 - ANEMIA NÃO ESPECIFICADA 37 

I849 - HEMORRÓIDAS SEM COMPLICAÇÕES, NÃO ESPECIFICADAS 37 

K006 - DISTÚRBIOS DA ERUPÇÃO DENTÁRIA 37 

A90 - DENGUE [DENGUE CLÁSSICO] 36 

B330 - MIALGIA EPIDÊMICA 36 

F100 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - 

INTOXICAÇÃO AGUDA 
36 

R202 - PARESTESIAS CUTÂNEAS 36 

S519 - FERIMENTO DO ANTEBRAÇO, PARTE NÃO ESPECIFICADO 36 

S526 - FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO E DO CÚBITO [ULNA] 36 

S902 - CONTUSÃO DE ARTELHO(S) COM LESÃO DA UNHA 36 
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H618 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OUVIDO EXTERNO 35 

N309 - CISTITE, NÃO ESPECIFICADA 35 

B86 - ESCABIOSE [SARNA] 34 

E799 - DISTÚRBIO NÃO ESPECIFICADO DO METABOLISMO DA PURINA E PIRIMIDINA 34 

I159 - HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA, NÃO ESPECIFICADA 34 

J451 - ASMA NÃO-ALÉRGICA 34 

L501 - URTICÁRIA IDIOPÁTICA 34 

S617 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO PUNHO E DA MÃO 34 

A519 - SÍFILIS PRECOCE NÃO ESPECIFICADA 33 

J303 - OUTRAS RINITES ALÉRGICAS 33 

J312 - FARINGITE CRÔNICA 33 

K055 - OUTRAS DOENÇAS PERIODONTAIS 33 

N939 - SANGRAMENTO ANORMAL DO ÚTERO OU DA VAGINA, NÃO ESPECIFICADO 33 

S026 - FRATURA DE MANDÍBULA 33 

W010 - QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR., TROP. OU PASSO FALSO - RESIDÊNCIA 33 

Z710 - PESSOA QUE CONSULTA NO INTERESSE DE UM TERCEIRO 33 

D508 - OUTRAS ANEMIAS POR DEFICIÊNCIA DE FERRO 32 

K023 - CÁRIES DENTÁRIAS ESTÁVEIS 32 

A514 - OUTRAS FORMAS DE SÍFILIS SECUNDÁRIA 31 

H102 - OUTRAS CONJUNTIVITES AGUDAS 31 

H660 - OTITE MÉDIA AGUDA SUPURATIVA 31 

I839 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES SEM ÚLCERA OU INFLAMAÇÃO 31 

N481 - BALANOPOSTITE 31 

N938 - OUTROS SANGRAMENTOS ANORMAIS ESPECIFICADOS DO ÚTERO E DA VAGINA 31 

R609 - EDEMA NÃO ESPECIFICADO 31 

S099 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DA CABEÇA 31 

S501 - CONTUSÃO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DO 

ANTEBRAÇO 
31 
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I110 - DOENÇA CARDÍACA HIPERTENSIVA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

(CONGESTIVA) 
30 

K137 - OUTRAS LESÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS DA MUCOSA ORAL 30 

M179 - GONARTROSE NÃO ESPECIFICADA 30 

M199 - ARTROSE NÃO ESPECIFICADA 30 

M771 - EPICONDILITE LATERAL 30 

F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO 29 

F510 - INSÔNIA NÃO-ORGÂNICA 29 

I509 - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA 29 

K011 - DENTES IMPACTADOS 29 

N341 - URETRITES NÃO ESPECÍFICAS 29 

N399 - TRANSTORNOS NÃO ESPECIFICADOS DO APARELHO URINÁRIO 29 

R000 - TAQUICARDIA NÃO ESPECIFICADA 29 

S009 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABEÇA, PARTE NÃO ESPECIFICADA 29 

S223 - FRATURA DE COSTELA 29 

S335 - ENTORSE E DISTENSÃO DA COLUNA LOMBAR 29 

A512 - SÍFILIS PRIMÁRIA DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 28 

F140 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - INTOXICAÇÃO 

AGUDA 
28 

I469 - PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA 28 

J321 - SINUSITE FRONTAL CRÔNICA 28 

K122 - CELULITE E ABSCESSO DA BOCA 28 

L089 - INFECÇÃO LOCALIZADA DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO, NÃO 

ESPECIFICADA 
28 

O000 - GRAVIDEZ ABDOMINAL 28 

O210 - HIPERÊMESE GRAVÍDICA LEVE 28 

S119 - FERIMENTOS DO PESCOÇO, PARTE NÃO ESPECIFICADA 28 

S909 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TORNOZELO E DO PÉ, NÃO ESPECIFICADO 28 

T519 - EFEITO TÓXICO DE ÁLCOOL NÃO ESPECIFICADO 28 
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K802 - CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR SEM COLECISTITE 27 

K808 - OUTRAS COLELITÍASES 27 

L080 - PIODERMITE 27 

R451 - AGITAÇÃO E INQUIETAÇÃO 27 

S917 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO TORNOZELO E DO PÉ 27 

B07 - VERRUGAS DE ORIGEM VIRAL 26 

B308 - OUTRAS CONJUNTIVITES VIRAIS 26 

I694 - SEQÜELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO 

HEMORRÁGICO ... 
26 

K103 - ALVEOLITE MAXILAR 26 

L989 - AFECÇÕES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO, NÃO ESPECIFICADOS 26 

Y910 - INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA LEVE 26 

Z010 - EXAME DOS OLHOS E DA VISÃO 26 

B871 - MIÍASE DAS FERIDAS 25 

F410 - TRANSTORNO DE PÂNICO [ANSIEDADE PAROXÍSTICA EPISÓDICA] 25 

K409 - HÉRNIA INGUINAL UNILATERAL OU NÃO ESPECIFICADA, SEM OBSTRUÇÃO OU 

GANGRENA 
25 

L239 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO, DE CAUSA NÃO ESPECIFICADA 25 

N459 - ORQUITE, EPIDIDIMITE E EPIDÍDIMO-ORQUITE, SEM MENÇÃO DE ABSCESSO 25 

O982 - GONORRÉIA COMPLICANDO A GRAVIDEZ, O PARTO E O PUERPÉRIO 25 

R100 - ABDOME AGUDO 25 

R450 - NERVOSISMO 25 

S032 - LUXAÇÃO DENTÁRIA 25 

S609 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL NÃO ESPECIFICADO DO PUNHO E DA MÃO 25 

E161 - OUTRA HIPOGLICEMIA 24 

H010 - BLEFARITE 24 

I958 - OUTROS TIPOS DE HIPOTENSÃO 24 

J110 - INFLUENZA [GRIPE] COM PNEUMONIA, DEVIDA A VÍRUS NÃO IDENTIFICADO 24 

K051 - GENGIVITE CRÔNICA 24 
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K062 - LESÕES DA GENGIVA E DO REBORDO ALVEOLAR SEM DENTES, ASSOCIADAS A 

TRAUMATI... 
24 

S000 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO COURO CABELUDO 24 

S012 - FERIMENTO DO NARIZ 24 

S411 - FERIMENTO DO BRAÇO 24 

B373 - CANDIDÍASE DA VULVA E DA VAGINA 23 

G433 - ENXAQUECA COMPLICADA 23 

H101 - CONJUNTIVITE AGUDA ATÓPICA 23 

J989 - TRANSTORNO RESPIRATÓRIO NÃO ESPECIFICADOS 23 

K020 - CÁRIES LIMITADAS AO ESMALTE 23 

M626 - DISTENSÃO MUSCULAR 23 

N926 - MENSTRUAÇÃO IRREGULAR, NÃO ESPECIFICADA 23 

S014 - FERIMENTO DA BOCHECHA E REGIÃO TÊMPORO-MANDIBULAR 23 

S910 - FERIMENTO DO TORNOZELO 23 

Y040 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDÊNCIA 23 

A311 - INFECÇÃO CUTÂNEA MICOBACTERIANA 22 

G243 - TORCICOLO ESPASMÓDICO 22 

I848 - HEMORRÓIDAS NÃO ESPECIFICADAS COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 22 

I950 - HIPOTENSÃO IDIOPÁTICA 22 

K076 - TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 22 

S711 - FERIMENTO DA COXA 22 

S817 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DA PERNA 22 

S822 - FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA 22 

T232 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO PUNHO E DA MÃO 22 

F505 - VÔMITOS ASSOCIADOS A OUTROS DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS 21 

G431 - ENXAQUECA COM AURA [ENXAQUECA CLÁSSICA] 21 

G448 - OUTRAS SÍNDROMES DE CEFALÉIA ESPECIFICADAS 21 

H608 - OUTRAS OTITES EXTERNAS 21 

L021 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO PESCOÇO 21 
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L039 - CELULITE NÃO ESPECIFICADA 21 

L298 - OUTRAS FORMAS DE PRURIDO 21 

N219 - CÁLCULO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR, PORÇÃO NÃO ESPECIFICADA 21 

O600 - TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO SEM PARTO 21 

S001 - CONTUSÃO DA PÁLPEBRA E DA REGIÃO PERIOCULAR 21 

S521 - FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO RÁDIO 21 

S912 - FERIMENTO DO(S) ARTELHO(S) COM LESÃO DA UNHA 21 

T789 - EFEITO ADVERSO NÃO ESPECIFICADO 21 

W570 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - RESIDÊNCIA 21 

F209 - ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA 20 

F29 - PSICOSE NÃO-ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA 20 

H651 - OUTRAS OTITES MÉDIAS AGUDAS NÃO-SUPURATIVAS 20 

K429 - HÉRNIA UMBILICAL SEM OBSTRUÇÃO OU GANGRENA 20 

L209 - DERMATITE ATÓPICA, NÃO ESPECIFICADA 20 

L509 - URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA 20 

M795 - CORPO ESTRANHO RESIDUAL NO TECIDO MOLE 20 

O470 - FALSO TRABALHO DE PARTO ANTES DE SE COMPLETAREM 37 SEMANAS DE 

GESTAÇÃO 
20 

S017 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DA CABEÇA 20 

T150 - CORPO ESTRANHO NA CÓRNEA 20 

T930 - SEQÜELAS DE FERIMENTO DO MEMBRO INFERIOR 20 

W550 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR OUTROS ANIMAIS MAMÍFEROS - 

RESIDÊNCIA 
20 

A060 - DISENTERIA AMEBIANA AGUDA 19 

H619 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OUVIDO EXTERNO 19 

I209 - ANGINA PECTORIS, NÃO ESPECIFICADA 19 

J040 - LARINGITE AGUDA 19 

J81 - EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA 19 

L720 - CISTO EPIDÉRMICO 19 
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M797 - FIBROMIALGIA 19 

R31 - HEMATÚRIA NÃO ESPECIFICADA 19 

T111 - FERIMENTO DO MEMBRO SUPERIOR, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO 19 

T310 - QUEIMADURAS ENVOLVENDO MENOS DE 10% DA SUPERFÍCIE CORPORAL 19 

A740 - CONJUNTIVITE CAUSADA POR CLAMÍDIAS 18 

K010 - DENTES INCLUSOS 18 

N946 - DISMENORRÉIA NÃO ESPECIFICADA 18 

S003 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO NARIZ 18 

S008 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OUTRAS PARTES DA CABEÇA 18 

S424 - FRATURA DA EXTREMIDADE INFERIOR DO ÚMERO 18 

T019 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS NÃO ESPECIFICADOS 18 

T159 - CORPO ESTRANHO EM PARTE NÃO ESPECIFICADA DA REGIÃO EXTERNA DO 

OLHO 
18 

T230 - QUEIMADURA DO PUNHO E DA MÃO, GRAU NÃO ESPECIFICADO 18 

Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA 18 

E108 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES NÃO 

ESPECIFICADA... 
17 

H191 - CERATITE E CERATOCONJUNTIVITE PELO VÍRUS DO HERPES SIMPLES 17 

I498 - OUTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS ESPECIFICADAS 17 

J108 - INFLUENZA COM OUTRAS MANIFESTAÇÕES, DEVIDA A OUTRO VÍRUS DA 

INFLUENZA [GR... 
17 

K922 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 17 

M750 - CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO 17 

N949 - AFECÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ASSOCIADAS COM OS ÓRGÃOS GENITAIS 

FEMININOS E ... 
17 

T013 - FERIMENTOS ENVOLVENDO MÚLTIPLAS REGIÕES DO(S) MEMBRO(S) 

INFERIOR(ES) 
17 

B009 - INFECÇÃO NÃO ESPECIFICADA DEVIDA AO VÍRUS DO HERPES 16 

D464 - ANEMIA REFRATÁRIA, NÃO ESPECIFICADA 16 
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F190 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

INTOXIC... 
16 

H579 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OLHO E ANEXOS 16 

J324 - PANSINUSITE CRÔNICA 16 

J441 - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COM EXACERBAÇÃO AGUDA NÃO 

ESPECIFICADA 
16 

K060 - RETRAÇÃO GENGIVAL 16 

K359 - APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 16 

M091 - ARTRITE JUVENIL NA DOENÇA DE CHRON [ENTERITE REGIONAL] 16 

M511 - TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS 

INTERVERTEBRAIS COM RAD... 
16 

N921 - MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA E FREQÜENTE COM CICLO IRREGULAR 16 

O324 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR POLO CEFÁLICO ALTO EM GESTAÇÃO A 

TERMO 
16 

R040 - EPISTAXIS 16 

R104 - OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NÃO ESPECIFICADAS 16 

R33 - RETENÇÃO URINÁRIA 16 

S625 - FRATURA DO POLEGAR 16 

T148 - OUTROS TRAUMATISMOS DE REGIÃO NÃO ESPECIFICADA DO CORPO 16 

T222 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO OMBRO E DO MEMBRO SUPERIOR, 

EXCETO PUNHO E ... 
16 

T815 - CORPO ESTRANHO DEIXADO ACIDENT. EM CAVIDADE CORPORAL OU EM 

FERIDA OPERATÓ... 
16 

Y044 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA 16 

A540 - INFECÇÃO GONOCÓCICA DO TRATO GENITUR. INFERIOR, SEM ABSCESSO 

PERIURETRAL ... 
15 

B368 - OUTRAS MICOSES SUPERFICIAIS ESPECIFICADAS 15 

G441 - CEFALÉIA VASCULAR, NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 15 

G470 - DISTÚRBIOS DO INÍCIO E DA MANUTENÇÃO DO SONO [INSÔNIAS] 15 

G510 - PARALISIA DE BELL 15 
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H662 - OTITE MÉDIA ÁTICO-ANTRAL SUPURATIVA CRÔNICA 15 

I500 - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA 15 

K219 - DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO SEM ESOFAGITE 15 

O912 - MASTITE NÃO PURULENTA ASSOCIADA AO PARTO 15 

S059 - TRAUMATISMO DO OLHO E DA ÓRBITA, NÃO ESPECIFICADO 15 

S423 - FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO 15 

S510 - FERIMENTO DO COTOVELO 15 

T16 - CORPO ESTRANHO NO OUVIDO 15 

T701 - SINUSITE BAROTRAUMÁTICA 15 

Z910 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA EXCETO A DROGAS E A SUBSTÂNCIAS 

BIOLÓGICAS 
15 

B260 - ORQUITE POR CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA] 14 

C840 - MICOSE FUNGÓIDE 14 

F239 - TRANSTORNO PSICÓTICO AGUDO E TRANSITÓRIO NÃO ESPECIFICADO 14 

G501 - DOR FACIAL ATÍPICA 14 

I872 - INSUFICIÊNCIA VENOSA (CRÔNICA) (PERIFÉRICA) 14 

J13 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 14 

J300 - RINITE VASOMOTORA 14 

J680 - BRONQUITE E PNEUMONITE DEVIDA A PRODUTOS QUÍMICOS, GASES, FUMAÇAS 

E VAPOR... 
14 

K292 - GASTRITE ALCOÓLICA 14 

M171 - OUTRAS GONARTROSES PRIMÁRIAS 14 

M315 - ARTERITE DE CÉLULAS GIGANTES COM POLIMIALGIA REUMÁTICA 14 

N342 - OUTRAS URETRITES 14 

R508 - OUTRA FEBRE ESPECIFICADA 14 

S601 - CONTUSÃO DE DEDO(S) COM LESÃO DA UNHA 14 

S681 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE UM OUTRO DEDO APENAS (COMPLETA) 

(PARCIAL) 
14 

S936 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO 

ESPECIFICADAS DO PÉ 
14 
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A319 - INFECÇÃO MICOBACTERIANA NÃO ESPECIFICADA 13 

B001 - DERMATITE VESICULAR DEVIDO AO VÍRUS DO HERPES 13 

B008 - OUTRAS FORMAS DE INFECÇÃO DEVIDA AO VÍRUS DO HERPES 13 

F206 - ESQUIZOFRENIA SIMPLES 13 

F480 - NEURASTENIA 13 

G500 - NEVRALGIA DO TRIGÊMEO 13 

G570 - LESÃO DO NERVO CIÁTICO 13 

I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NÃO ESPECIFICADO 13 

J100 - INFLUENZA COM PNEUMONIA DEVIDA A OUTRO VÍRUS DA INFLUENZA [GRIPE] 

IDENTIF... 
13 

K022 - CÁRIE DO CEMENTO 13 

L031 - CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S) 13 

L89 - ÚLCERA DE DECÚBITO 13 

M104 - OUTRA GOTA SECUNDÁRIA 13 

M160 - COXARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL 13 

M531 - SÍNDROME CERVICOBRAQUIAL 13 

M752 - TENDINITE BICEPITAL 13 

R001 - BRADICARDIA NÃO ESPECIFICADA 13 

R58 - HEMORRAGIA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 13 

S517 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO ANTEBRAÇO 13 

T141 - FERIMENTO DE REGIÃO NÃO ESPECIFICADA DO CORPO 13 

T212 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO TRONCO 13 

A64 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMITIDAS, NÃO ESPECIFICADAS 12 

B379 - CANDIDÍASE NÃO ESPECIFICADA 12 

B488 - OUTRAS MICOSES ESPECIFICADAS 12 

D259 - LEIOMIOMA DO ÚTERO, NÃO ESPECIFICADO 12 

E100 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMA 12 

H605 - OTITE EXTERNA AGUDA NÃO-INFECCIOSA 12 

L038 - CELULITE DE OUTROS LOCAIS 12 
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L050 - CISTO PILONIDAL COM ABSCESSO 12 

M190 - ARTROSE PRIMÁRIA DE OUTRAS ARTICULAÇÕES 12 

N920 - MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA E FREQÜENTE COM CICLO REGULAR 12 

O602 - TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO COM PARTO A TERMO 12 

R030 - VALOR ELEVADO DA PRESSÃO ARTERIAL SEM O DIAGNÓSTICO DE 

HIPERTENSÃO 
12 

R467 - VERBORRAGIA E PORMENORES CIRCUNSTANCIAIS MASCARANDO O MOTIVO 

DA CONSULTA 
12 

S821 - FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA 12 

S908 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO TORNOZELO E DO PÉ 12 

T920 - SEQÜELAS DE FERIMENTO DO MEMBRO SUPERIOR 12 

W014 - QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR., TROP. OU PASSO FALSO - RUA E 

ESTRADA 
12 

X650 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - RESIDÊNCIA 12 

Z914 - HISTÓRIA PESSOAL DE TRAUMA PSICOLÓGICO NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA 

PARTE 
12 

A600 - INFECÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS E DO TRATO GENITURINÁRIO PELO VÍRUS 

DO HERPE... 
11 

B019 - VARICELA SEM COMPLICAÇÃO 11 

H104 - CONJUNTIVITE CRÔNICA 11 

H449 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO GLOBO OCULAR 11 

I829 - EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NÃO ESPECIFICADA 11 

J158 - OUTRAS PNEUMONIAS BACTERIANAS 11 

J399 - DOENÇA NÃO ESPECIFICADA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES 11 

K007 - SÍNDROME DA ERUPÇÃO DENTÁRIA 11 

K056 - DOENÇA PERIODONTAL, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 11 

K529 - GASTROENTERITE E COLITE NÃO-INFECCIOSAS, NÃO ESPECIFICADAS 11 

L308 - OUTRAS DERMATITES ESPECIFICADAS 11 

M239 - TRANSTORNO INTERNO NÃO ESPECIFICADO DO JOELHO 11 

N189 - INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA NÃO ESPECIFICADA 11 
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N40 - HIPERPLASIA DA PRÓSTATA 11 

N948 - OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS ASSOCIADAS COM OS ÓRGÃOS GENITAIS 

FEMININOS... 
11 

N96 - ABORTAMENTO HABITUAL 11 

O219 - VÔMITOS DA GRAVIDEZ, NÃO ESPECIFICADOS 11 

O479 - FALSO TRABALHO DE PARTO, NÃO ESPECIFICADO 11 

P390 - MASTITE INFECCIOSA NEONATAL 11 

S022 - FRATURA DOS OSSOS NASAIS 11 

S024 - FRATURA DOS OSSOS MALARES E MAXILARES 11 

S311 - FERIMENTO DA PAREDE ABDOMINAL 11 

S607 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO PUNHO E DA MÃO 11 

S608 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO PUNHO E DA MÃO 11 

S809 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL NÃO ESPECIFICADO DA PERNA 11 

T231 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DO PUNHO E DA MÃO 11 

A153 - TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO POR MEIO NÃO 

ESPECIFICADO 
10 

A161 - TUBERCULOSE PULMONAR, SEM REALIZAÇÃO DE EXAME BACTERIOLÓGICO OU 

HISTOLÓGI... 
10 

B349 - INFECÇÃO VIRAL NÃO ESPECIFICADA 10 

B962 - ESCHERICHIA COLI [E. COLI], COMO CAUSA DE DOENÇAS CLASSIFICADAS EM 

OUTROS... 
10 

F072 - SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA 10 

F141 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - USO NOCIVO PARA 

A SAÚDE 
10 

H113 - HEMORRAGIA CONJUNTIVAL 10 

I828 - EMBOLIA E TROMBOSE DE OUTRAS VEIAS ESPECIFICADAS 10 

K088 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DOS DENTES E DAS ESTRUTURAS DE 

SUSTENTAÇ... 
10 

K210 - DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO COM ESOFAGITE 10 

K522 - GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS OU LIGADAS À DIETA 10 
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K920 - HEMATÊMESE 10 

L302 - AUTOSSENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA 10 

L608 - OUTRAS AFECÇÕES DAS UNHAS 10 

L729 - CISTO FOLICULAR, NÃO ESPECIFICADO DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO 10 

L923 - GRANULOMA DE CORPO ESTRANHO DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO 10 

M713 - OUTROS CISTOS DE BOLSA SINOVIAL 10 

M729 - TRANSTORNO FIBROBLÁSTICO NÃO ESPECIFICADO 10 

M779 - ENTESOPATIA NÃO ESPECIFICADA 10 

O039 - ABORTO ESPONTÂNEO - COMPLETO OU NÃO ESPEC., SEM COMPLICAÇÕES 10 

O639 - TRABALHO DE PARTO PROLONGADO, NÃO ESPECIFICADO 10 

R066 - SOLUÇO 10 

R64 - CAQUEXIA 10 

S005 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DOS LÁBIOS E DA CAVIDADE ORAL 10 

S118 - FERIMENTOS DE OUTRAS PARTES DO PESCOÇO 10 

S313 - FERIMENTO DO ESCROTO E DO TESTÍCULO 10 

S431 - LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR 10 

S531 - LUXAÇÃO DO COTOVELO, NÃO ESPECIFICADA 10 

S920 - FRATURA DO CALCÂNEO 10 

S935 - ENTORSE E DISTENSÃO DO(S) ARTELHO(S) 10 

T242 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR, 

EXCETO TORNOZ... 
10 

T252 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO TORNOZELO E DO PÉ 10 

T302 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU, PARTE DO CORPO NÃO ESPECIFICADA 10 

W541 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - HABITAÇÃO COLETIVA 10 

Y845 - REAÇÃO ANORMAL EM PACIENTE/COMPL. TARDIA, CAUSADAS POR 

COLOCAÇÃO DE SONDA... 
10 

B268 - CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA] COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 9 

B356 - TINEA CRURIS 9 

E139 - OUTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE DIABETES MELLITUS - SEM COMPLICAÇÕES 9 
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F204 - DEPRESSÃO PÓS-ESQUIZOFRÊNICA 9 

F208 - OUTRAS ESQUIZOFRENIAS 9 

I831 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM INFLAMAÇÃO 9 

I868 - VARIZES DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES ESPECIFICADAS 9 

J028 - FARINGITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 9 

J038 - AMIGDALITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS 9 

J068 - OUTRAS INFECÇÕES AGUDAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES DE 

LOCALIZAÇÕES MÚLTIP... 
9 

J181 - PNEUMONIA LOBAR NÃO ESPECIFICADA 9 

J302 - OUTRAS RINITES ALÉRGICAS SAZONAIS 9 

K049 - OUTRAS DOENÇAS DA POLPA E DOS TECIDOS PERIAPICAIS E AS NÃO 

ESPECIFICADAS 
9 

K290 - GASTRITE HEMORRÁGICA AGUDA 9 

K819 - COLECISTITE, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 9 

L030 - CELULITE DE DEDOS DAS MÃOS E DOS PÉS 9 

L088 - OUTRAS INFECÇÕES LOCALIZADAS, ESPECIFICADAS, DA PELE E DO TECIDO 

SUBCUTÂN... 
9 

L984 - ÚLCERA CRÔNICA DA PELE, NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 9 

M999 - LESÃO BIOMECÂNICA NÃO ESPECIFICADA 9 

N308 - OUTRAS CISTITES 9 

R002 - PALPITAÇÕES 9 

R102 - DOR PÉLVICA E PERINEAL 9 

R490 - DISFONIA 9 

R829 - OUTROS ACHADOS ANORMAIS NA URINA E OS NÃO ESPECIFICADOS 9 

S069 - TRAUMATISMO INTRACRANIANO, NÃO ESPECIFICADO 9 

S134 - DISTENSÃO E ENTORSE DA COLUNA CERVICAL 9 

S820 - FRATURA DA RÓTULA [PATELA] 9 

T012 - FERIMENTOS ENVOLVENDO REGIÕES MÚLTIPLAS DO(S) MEMBRO(S) 

SUPERIOR(ES) 
9 

X654 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - RUA E ESTRADA 9 
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X659 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 9 

Z760 - EMISSÃO DE PRESCRIÇÃO DE REPETIÇÃO 9 

B002 - GENGIVOESTOMATITE E FARINGOAMIGDALITE DEVIDA AO VÍRUS DO HERPES 8 

C61 - NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA 8 

F412 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO 8 

H652 - OTITE MÉDIA SEROSA CRÔNICA 8 

I471 - TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR 8 

I843 - HEMORRÓIDAS EXTERNAS TROMBOSADAS 8 

J301 - RINITE ALÉRGICA DEVIDA A PÓLEN 8 

J46 - ESTADO DE MAL ASMÁTICO 8 

K610 - ABSCESSO ANAL 8 

K703 - CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA 8 

K746 - OUTRAS FORMAS DE CIRROSE HEPÁTICA E AS NÃO ESPECIFICADAS 8 

K810 - COLECISTITE AGUDA 8 

L059 - CISTO PILONIDAL SEM ABSCESSO 8 

L208 - OUTRAS DERMATITES ATÓPICAS 8 

L292 - PRURIDO VULVAR 8 

M069 - ARTRITE REUMATÓIDE NÃO ESPECIFICADA 8 

M539 - DORSOPATIA NÃO ESPECIFICADA 8 

M654 - TENOSSINOVITE ESTILÓIDE RADIAL [DE QUERVAIN] 8 

N771 - VAGINITE, VULVITE E VULVOVAGINITE EM DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS C... 
8 

N925 - OUTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE IRREGULARIDADE DA MENSTRUAÇÃO 8 

O354 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR LESÃO (SUSPEITADA) CAUSADA AO FETO 

POR ALC... 
8 

R13 - DISFAGIA 8 

R251 - TREMOR NÃO ESPECIFICADO 8 

R98 - MORTE SEM ASSISTÊNCIA 8 

S421 - FRATURA DA OMOPLATA [ESCÁPULA] 8 
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S620 - FRATURA DO OSSO NAVICULAR [ESCAFOÍDE] DA MÃO 8 

S699 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADOS DO PUNHO E DA MÃO 8 

S824 - FRATURA DO PERÔNIO [FÍBULA] 8 

S931 - LUXAÇÃO DO(S) ARTELHO(S) 8 

T424 - INTOXICAÇÃO POR BENZODIAZEPINAS 8 

T509 - INTOXICAÇÃO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS 

BIOLÓGICAS E AS... 
8 

T671 - SÍNCOPE DEVIDA AO CALOR 8 

T793 - INFECÇÃO PÓS-TRAUMÁTICA DE FERIMENTO NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA 

PARTE 
8 

W530 - MORDEDURA DE RATO - RESIDÊNCIA 8 

Z042 - EXAME E OBSERVAÇÃO APÓS ACIDENTE DE TRABALHO 8 

Z300 - ACONSELHAMENTO GERAL SOBRE CONTRACEPÇÃO 8 

Z825 - HISTÓRIA FAMILIAR DE ASMA E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

INFERIORES CRÔNI... 
8 

A047 - ENTEROCOLITE DEVIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE 7 

A059 - INTOXICAÇÃO ALIMENTAR BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA 7 

A509 - SÍFILIS CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA 7 

A515 - SÍFILIS PRECOCE LATENTE 7 

B302 - FARINGOCONJUNTIVITE VIRAL 7 

D500 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO SECUNDÁRIA À PERDA DE SANGUE 

(CRÔNICA) 
7 

E260 - HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO 7 

E882 - LIPOMATOSE NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE 7 

F09 - TRANSTORNO MENTAL ORGÂNICO OU SINTOMÁTICO NÃO ESPECIFICADO 7 

F109 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - 

TRANSTORNO MENTAL ... 
7 

F430 - REAÇÃO AGUDA AO STRESS 7 

F445 - CONVULSÕES DISSOCIATIVAS 7 
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G458 - OUTROS ACIDENTES ISQUÊMICOS CEREBRAIS TRANSITÓRIOS E SÍNDROMES 

CORRELATAS 
7 

H628 - OUTROS TRANSTORNOS DO OUVIDO EXTERNO EM DOENÇAS CLASSIFICADAS 

EM OUTRA PA... 
7 

I808 - FLEBITE E TROMBOFLEBITE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 7 

J012 - SINUSITE ETMOIDAL AGUDA 7 

J205 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 7 

J418 - BRONQUITE CRÔNICA MISTA, SIMPLES E MUCOPURULENTA 7 

J439 - ENFISEMA NÃO ESPECIFICADO 7 

J449 - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA NÃO ESPECIFICADA 7 

K121 - OUTRAS FORMAS DE ESTOMATITE 7 

K36 - OUTRAS FORMAS DE APENDICITE 7 

K403 - HÉRNIA INGUINAL UNILATERAL OU NÃO ESPECIFICADA, COM OBSTRUÇÃO SEM 

GANGREN... 
7 

K805 - CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE 7 

M200 - DEFORMIDADE(S) DO(S) DEDO(S) DAS MÃOS 7 

M706 - BURSITE TROCANTÉRICA 7 

M707 - OUTRAS BURSITES DO QUADRIL 7 

M792 - NEVRALGIA E NEURITE NÃO ESPECIFICADAS 7 

N228 - CALCULOSE DO TRATO URINÁRIO EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM 

OUTRA PART... 
7 

N61 - TRANSTORNOS INFLAMATÓRIOS DA MAMA 7 

N760 - VAGINITE AGUDA 7 

N924 - SANGRAMENTO ABUNDANTE NA PRÉ-MENOPAUSA 7 

O309 - GESTAÇÃO MÚLTIPLA, NÃO ESPECIFICADA 7 

R34 - ANÚRIA E OLIGÚRIA 7 

S013 - FERIMENTO DO OUVIDO 7 

S098 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DA CABEÇA 7 

S520 - FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO CÚBITO [ULNA] 7 

S522 - FRATURA DA DIÁFISE DO CÚBITO [ULNA] 7 
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S523 - FRATURA DA DIÁFISE DO RÁDIO 7 

S622 - FRATURA DO PRIMEIRO METACARPIANO 7 

S631 - LUXAÇÃO DO DEDO 7 

S701 - CONTUSÃO DA COXA 7 

S710 - FERIMENTO DO QUADRIL 7 

S717 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO QUADRIL E DA COXA 7 

S720 - FRATURA DO COLO DO FÊMUR 7 

S721 - FRATURA PERTROCANTÉRICA 7 

T220 - QUEIMADURA DO OMBRO E DO MEMBRO SUPERIOR, EXCETO PUNHO E MÃO, 

GRAU NÃO ES... 
7 

T788 - OUTROS EFEITOS ADVERSOS NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE 7 

W554 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR OUTROS ANIMAIS MAMÍFEROS - RUA E 

ESTRADA 
7 

Y871 - SEQÜELAS DE UMA AGRESSÃO 7 

Z027 - OBTENÇÃO DE ATESTADO MÉDICO 7 

Z235 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO SOMENTE CONTRA O TÉTANO 7 

Z820 - HISTÓRIA FAMILIAR DE EPILEPSIA E DE OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA 

NERVOSO 
7 

A490 - INFECÇÃO ESTAFILOCÓCICA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 6 

A500 - SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE SINTOMÁTICA 6 

A511 - SÍFILIS ANAL PRIMÁRIA 6 

A513 - SÍFILIS SECUNDÁRIA DA PELE E DAS MUCOSAS 6 

A527 - OUTRAS FORMAS DE SÍFILIS TARDIA SINTOMÁTICA 6 

A562 - INFECÇÃO POR CLAMÍDIAS DO TRATO GENITURINÁRIO, LOCALIZAÇÃO NÃO 

ESPECIFICA... 
6 

A881 - VERTIGEM EPIDÊMICA 6 

B24 - DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA [HIV] NÃO ESPECIFICADA 6 

B301 - CONJUNTIVITE DEVIDA A ADENOVÍRUS 6 

B370 - ESTOMATITE POR CANDIDA 6 

B487 - MICOSES OPORTUNISTAS 6 
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E115 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES 

CIRCULATÓRIA... 
6 

E116 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM OUTRAS 

COMPLICAÇÕES ESPEC... 
6 

E271 - INSUFICIÊNCIA ADRENOCORTICAL PRIMÁRIA                                                                                                                  6 

E298 - OUTRA DISFUNÇÃO TESTICULAR                                                                                                                                                                     6 

F329 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                           6 

G309 - DOENÇA DE ALZHEIMER NÃO ESPECIFICADA                                                                                         6 

G443 - CEFALÉIA CRÔNICA PÓS-TRAUMÁTICA                                                                                                                   6 

G560 - SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO                                                                                                   6 

H578 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OLHO E ANEXOS                                                                            6 

I800 - FLEBITE E TROMBOFLEBITE DOS VASOS SUPERFICIAIS DOS MEMBROS 

INFERIORES                                                                                            
6 

I840 - HEMORRÓIDAS INTERNAS TROMBOSADAS                                                                                       6 

J206 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A RINOVÍRUS                                                                                           6 

J960 - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA                                                                                             6 

K030 - ATRITO DENTÁRIO EXCESSIVO                                                                                                    6 

K074 - MALOCLUSÃO, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                 6 

K089 - TRANSTORNO DOS DENTES E DE SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO, SEM 

OUTRA ESPE...                                                                         
6 

K299 - GASTRODUODENITE, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                            6 

K439 - HÉRNIA VENTRAL SEM OBSTRUÇÃO OU GANGRENA                                                                                     6 

K528 - OUTRAS GASTROENTERITES E COLITES ESPECIFICADAS, NÃO-INFECCIOSAS                                                                                                         6 

L235 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDA A OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                               6 

L238 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDO A OUTROS AGENTES                                                            6 

L290 - PRURIDO ANAL                                                                                                                                                                      6 

L291 - PRURIDO ESCROTAL                                                                                                             6 

L609 - AFECÇÕES DAS UNHAS, NÃO ESPECIFICADAS                                                                                        6 

L662 - FOLICULITE DESCALVANTE                                                                                                       6 

L731 - PSEUDOFOLICULITE DA BARBA                                                                                                    6 
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M130 - POLIARTRITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                 6 

M158 - OUTRAS POLIARTROSES                                                                                                                                                    6 

M159 - POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                           6 

M353 - POLIMIALGIA REUMÁTICA                                                                                                                                                                                              6 

M541 - RADICULOPATIA                                                                                                                                                                                                                       6 

M753 - TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO                                                                              6 

M758 - OUTRAS LESÕES DO OMBRO                                                                                                       6 

M759 - LESÃO NÃO ESPECIFICADA DO OMBRO                                                                                              6 

M770 - EPICONDILITE MEDIAL                                                                                                          6 

N110 - PIELONEFRITE NÃO-OBSTRUTIVA CRÔNICA ASSOCIADA A REFLUXO                                                                                       6 

N429 - AFECÇÃO NÃO ESPECIFICADA DA PRÓSTATA                                                                                                              6 

N768 - OUTRAS INFLAMAÇÕES ESPECIFICADAS DA VAGINA E DA VULVA                                                                                                                                 6 

O069 - ABORTO NÃO ESPECIFICADO - COMPLETO OU NÃO ESPECIFICADO, SEM 

COMPLICAÇÕES                                                                                  
6 

O200 - AMEAÇA DE ABORTO                                                                                                             6 

O268 - OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS, LIGADAS A GRAVIDEZ                                                                            6 

R12 - PIROSE                                                                                                                                                    6 

R634 - PERDA DE PESO ANORMAL                                                                                                                             6 

S030 - LUXAÇÃO DO MAXILAR                                                                                                                                                  6 

S051 - CONTUSÃO DO GLOBO OCULAR E DOS TECIDOS DA ÓRBITA                                                                                                                                  6 

S211 - FERIMENTO DA PAREDE ANTERIOR DO TÓRAX                                                                           6 

S218 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO TÓRAX                                                                                          6 

S299 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO TÓRAX                                                                                        6 

S312 - FERIMENTO DO PÊNIS                                                                                                           6 

S509 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO ANTEBRAÇO, NÃO ESPECIFICADO                                                                       6 

S524 - FRATURA DAS DIÁFISES DO RÁDIO E DO CÚBITO [ULNA]                                                                                                                                     6 

S621 - FRATURA DE OUTRO(S) OSSO(S) DO CARPO                                                                         6 

S808 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DA PERNA 6 

S825 - FRATURA DO MALÉOLO MEDIAL 6 
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S827 - FRATURAS MÚLTIPLAS DA PERNA 6 

S929 - FRATURA DO PÉ NÃO ESPECIFICADA 6 

T130 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE MEMBRO INFERIOR, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO 6 

T172 - CORPO ESTRANHO NA FARINGE 6 

T292 - QUEIMADURAS MÚLTIPLAS, SEM MENCIONAR QUEIMADURA(S) 

ULTRAPASSANDO O SEGUND... 
6 

T348 - GELADURA, COM NECROSE DE TECIDOS, DO TORNOZELO E DO PÉ 6 

T810 - HEMORRAGIA E HEMATOMA COMPLICANDO PROCEDIMENTO NÃO 

CLASSIFICADO EM OUTRA ... 
6 

X944 - AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE > CALIBRE - RUA E 

ESTRADA 
6 

Y050 - AGRESSÃO SEXUAL POR MEIO DE FORÇA FÍSICA - RESIDÊNCIA 6 

Y090 - AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RESIDÊNCIA 6 

Z308 - OUTRO PROCEDIMENTO ANTICONCEPCIONAL 6 

Z320 - GRAVIDEZ (AINDA) NÃO CONFIRMADA 6 

Z430 - CUIDADOS À TRAQUEOSTOMIA 6 

Z725 - COMPORTAMENTO SEXUAL DE ALTO RISCO 6 

A009 - CÓLERA NÃO ESPECIFICADA 5 

A083 - OUTRAS ENTERITES VIRAIS 5 

A502 - SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE NÃO ESPECIFICADA 5 

A523 - NEUROSSÍFILIS NÃO ESPECIFICADA 5 

B028 - HERPES ZOSTER COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 5 

B378 - CANDIDÍASE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 5 

B829 - PARASITOSE INTESTINAL NÃO ESPECIFICADA 5 

D539 - ANEMIA NUTRICIONAL NÃO ESPECIFICADA 5 

D570 - ANEMIA FALCIFORME COM CRISE 5 

F059 - DELIRIUM NÃO ESPECIFICADO 5 

F103 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - SÍNDROME 

[ESTADO] ... 
5 

F339 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE SEM ESPECIFICAÇÃO 5 
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G932 - HIPERTENSÃO INTRACRANIANA BENIGNA 5 

I208 - OUTRAS FORMAS DE ANGINA PECTORIS 5 

I743 - EMBOLIA E TROMBOSE DE ARTÉRIAS DOS MEMBROS INFERIORES 5 

I844 - HEMORRÓIDAS EXTERNAS COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 5 

J128 - OUTRAS PNEUMONIAS VIRAIS 5 

J153 - PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS DO GRUPO B 5 

J320 - SINUSITE MAXILAR CRÔNICA 5 

K008 - OUTROS DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO DOS DENTES 5 

K038 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DOS TECIDOS DUROS DOS DENTES 5 

K102 - AFECÇÕES INFLAMATÓRIAS DOS MAXILARES 5 

K469 - HÉRNIA ABDOMINAL NÃO ESPECIFICADA, SEM OBSTRUÇÃO OU GANGRENA 5 

K510 - ENTEROCOLITE ULCERATIVA (CRÔNICA) 5 

K600 - FISSURA ANAL AGUDA 5 

K800 - CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR COM COLICISTITE AGUDA 5 

L032 - CELULITE DA FACE 5 

L293 - PRURIDO ANOGENITAL, NÃO ESPECIFICADO 5 

L550 - QUEIMADURA SOLAR DE PRIMEIRO GRAU 5 

L709 - ACNE, NÃO ESPECIFICADA 5 

M653 - DEDO EM GATILHO 5 

N47 - HIPERTROFIA DO PREPÚCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE 5 

N511 - TRANSTORNOS DO TESTÍCULO E DO EPIDÍDIMO EM DOENÇAS CLASSIFICADAS 

EM OUTRA... 
5 

O021 - ABORTO RETIDO 5 

O209 - HEMORRAGIA DO INÍCIO DA GRAVIDEZ, NÃO ESPECIFICADA 5 

O262 - ASSISTÊNCIA À GRAVIDEZ POR MOTIVO DE ABORTAMENTO HABITUAL 5 

O269 - AFECÇÕES LIGADAS A GRAVIDEZ, NÃO ESPECIFICADAS 5 

P352 - INFECÇÃO CONGÊNITA POR VÍRUS DO HERPES [SIMPLES] 5 

R14 - FLATULÊNCIA E AFECÇÕES CORRELATAS 5 

R220 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS DA CABEÇA 5 
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R223 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS DE MEMBRO SUPERIOR 5 

R400 - SONOLÊNCIA 5 

R630 - ANOREXIA 5 

S002 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DA PÁLPEBRA E DA REGIÃO 

PERIOCULAR 
5 

S097 - TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS DA CABEÇA 5 

S200 - CONTUSÃO DA MAMA 5 

S233 - ENTORSE E DISTENSÃO DA COLUNA TORÁCICA 5 

S314 - FERIMENTO DA VAGINA E DA VULVA 5 

S417 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO OMBRO E DO BRAÇO 5 

S434 - ENTORSE E DISTENSÃO DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO 5 

S499 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO OMBRO E DO BRAÇO 5 

S628 - FRATURA DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DO PUNHO 

E DA MÃO 
5 

S634 - RUPTURA TRAUMÁTICA DO LIGAMENTO DO DEDO NAS ARTICULAÇÕES 

METACARPOFALANGI... 
5 

S635 - ENTORSE E DISTENSÃO DO PUNHO 5 

S823 - FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA 5 

S899 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DA PERNA 5 

S999 - TRAUMATISMOS NÃO ESPECIFICADOS DO TORNOZELO E DO PÉ 5 

T010 - FERIMENTOS ENVOLVENDO A CABEÇA COM O PESCOÇO 5 

T151 - CORPO ESTRANHO NO SACO CONJUNTIVAL 5 

T158 - CORPO ESTRANHO EM OUTROS LOCAIS E EM LOCAIS MÚLTIPLOS DA PARTE 

EXTERNA DO... 
5 

T211 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DO TRONCO 5 

V021 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ VEÍC. A MOTOR DE 2/3 RODAS - ACIDENTE DE 

TRÂNS... 
5 

V280 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - 

CONDUTOR TRAU... 
5 
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W542 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - ESCOLA, OUT. INSTIT. E ÁREA DE 

ADM. P... 
5 

W548 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS 5 

W574 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - RUA E 

ESTRADA 
5 

W579 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - LOCAL NÃO 

ESPECIF... 
5 

Y049 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 5 

Y919 - ENVOLVIMENTO COM ÁLCOOL NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA 5 

Z242 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA 5 

Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA 5 

Z478 - OUTROS SEGUIMENTOS ORTOPÉDICOS ESPECIFICADOS 5 

Z540 - CONVALESCENÇA APÓS CIRURGIA 5 

Z730 - ESGOTAMENTO 5 

A169 - TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA, NÃO ESPECIFICADA, SEM MENÇÃO DE 

CONFIRMAÇÃO BAC... 
4 

A529 - SÍFILIS TARDIA NÃO ESPECIFICADA 4 

A560 - INFECÇÕES POR CLAMÍDIAS DO TRATO GENITURINÁRIO INFERIOR 4 

A609 - INFECÇÃO ANOGENITAL NÃO ESPECIFICADA PELO VÍRUS DO HERPES 4 

A65 - SÍFILIS NÃO-VENÉREA 4 

B230 - SÍNDROME DE INFECÇÃO AGUDA PELO HIV 4 

B270 - MONONUCLEOSE PELO VÍRUS HERPES GAMA 4 

B852 - PEDICULOSE NÃO ESPECIFICADA 4 

C679 - NEOPLASIA MALIGNA DA BEXIGA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÕES 4 

D529 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FOLATO NÃO ESPECIFICADA 4 

D531 - OUTRAS ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRAS 

PARTES                                                                                                 
4 

D648 - OUTRAS ANEMIAS ESPECIFICADAS                                                                                                 4 

E105 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES 

CIRCULATÓRIAS PE...                                                                             
4 
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E148 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM COMPLICAÇÕES NÃO 

ESPECIFICADAS                                                                                      
4 

E440 - DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA MODERADA                                                                                                            4 

E889 - DISTÚRBIO METABÓLICO NÃO ESPECIFICADO                                                                                        4 

F009 - DEMÊNCIA NÃO ESPECIFICADA NA DOENÇA DE ALZHEIMER                                                                               4 

F062 - TRANSTORNO DELIRANTE ORGÂNICO [TIPO ESQUIZOFRÊNICO]                                                                                                                                    4 

F063 - TRANSTORNOS DO HUMOR [AFETIVOS] ORGÂNICOS                                                                                4 

F192 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

SÍNDROM...                                                                                  
4 

F320 - EPISÓDIO DEPRESSIVO LEVE                                                                                                        4 

F621 - MODIFICAÇÃO DURADOURA DA PERSONALIDADE APÓS DOENÇA PSIQUIÁTRICA                                                                                     4 

F88 - OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO                                                          4 

G400 - EPILEPSIA E SÍNDR. EPILÉPT. IDIOP. DEF. POR SUA LOCAL. (FOCAL - PARCIAL)C...                                                                                             4 

G403 - EPILEPSIA E SÍNDROME EPILÉPTICA GENERALIZADAS IDIOPÁTICAS                                                                    4 

G407 - PEQUENO MAL NÃO ESPECIFICADO, SEM CRISES DE GRANDE MAL                                                                                                                            4 

G432 - ESTADO DE MAL ENXAQUECOSO                                                                                              4 

G459 - ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA NÃO ESPECIFICADA                                                                               4 

H029 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA PÁLPEBRA                                                                                      4 

H110 - PTERÍGIO                                                                                                                                                                                                                                           4 

H447 - CORPO ESTRANHO RETIDO (ANTIGO) INTRA-OCULAR DE NATUREZA NÃO-

MAGNÉTICA                                                                                       
4 

H521 - MIOPIA                                                                                                                                                                                                 4 

H539 - DISTÚRBIO VISUAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                 4 

H600 - ABSCESSO DO OUVIDO EXTERNO                                                                                                                                                                                               4 

H603 - OUTRAS OTITES EXTERNAS INFECCIOSAS                                                                                           4 

H654 - OUTRAS OTITES MÉDIAS CRÔNICAS NÃO-SUPURATIVAS                                                                                                                  4 

H663 - OUTRAS OTITES MÉDIAS SUPURATIVAS CRÔNICAS                                                                                    4 

H748 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OUVIDO MÉDIO E DA MASTÓIDE                                                                           4 

H811 - VERTIGEM PAROXÍSTICA BENIGNA                                                                                                                                                                                             4 
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H939 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OUVIDO                                                                                     4 

I019 - DOENÇA CARDÍACA REUMÁTICA AGUDA NÃO ESPECIFICADA                                                                             4 

I139 - DOENÇA CARDÍACA E RENAL HIPERTENSIVA, NÃO ESPECIFICADA                                                                       4 

I255 - MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA                                                                                                                                   4 

I279 - CARDIOPATIA PULMONAR NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                           4 

I809 - FLEBITE E TROMBOFLEBITE DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                    4 

J121 - PNEUMONIA DEVIDA A VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL                                                                              4 

J168 - PNEUMONIA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS 

ESPECIFICADOS                                                                                          
4 

J311 - NASOFARINGITE CRÔNICA                                                                                                                                               4 

J440 - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA 

AGUDA DO TRA...                                                                        
4 

J852 - ABSCESSO DO PULMÃO SEM PNEUMONIA                                                                                             4 

J950 - MAU FUNCIONAMENTO DE TRAQUEOSTOMIA                                                                                           4 

K000 - ANODONTIA                                                                                                                                                                                                                             4 

K044 - PERIODONTITE APICAL AGUDA DE ORIGEM PULPAR                                                                                   4 

K148 - OUTRAS DOENÇAS DA LÍNGUA                                                                                                                           4 

K599 - TRANSTORNO INTESTINAL FUNCIONAL, NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                         4 

K602 - FISSURA ANAL, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                           4 

K625 - HEMORRAGIA DO ÂNUS E DO RETO                                                                                                 4 

K839 - DOENÇA DAS VIAS BILIARES, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                            4 

K858 - OUTRAS PANCREATITES AGUDAS                                                                                                   4 

L011 - IMPETIGINIZAÇÃO DE OUTRAS DERMATOSES                                                                                         4 

L249 - DERMATITE DE CONTATO POR IRRITANTES, DE CAUSA NÃO ESPECIFICADA                                                                                         4 

L551 - QUEIMADURA SOLAR DE SEGUNDO GRAU                                                                                                                                                                                4 

L84 - CALOS E CALOSIDADES                                                                                                          4 

L928 - OUTRAS AFECÇÕES GRANULOMATOSAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO                                                                4 

M150 - (OSTEO)ARTROSE PRIMÁRIA GENERALIZADA                                                                                         4 

M154 - (OSTEO)ARTROSE EROSIVA                                                                                                                    4 
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M173 - OUTRAS GONARTROSES PÓS-TRAUMÁTICA                                                                                                                             4 

M174 - OUTRAS GONARTROSES SECUNDÁRIAS BILATERAIS                                                                                                                                                          4 

M198 - OUTRAS ARTROSES ESPECIFICADAS                                                                                             4 

M224 - CONDROMALÁCIA DA RÓTULA                                                                                                      4 

M259 - TRANSTORNO ARTICULAR NÃO ESPECIFICADO                                                                                        4 

M479 - ESPONDILOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                 4 

M602 - GRANULOMA DE CORPO ESTRANHO NO TECIDO MOLE NÃO CLASSIFICADO EM 

OUTRA PART...                                                                        
4 

M629 - TRANSTORNO MUSCULAR NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                      4 

M702 - BURSITE DO OLÉCRANO                                                                                                          4 

M722 - FIBROMATOSE DA FÁSCIA PLANTAR                                                                                                4 

M774 - METATARSALGIA                                                                                                                4 

M790 - REUMATISMO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                  4 

M866 - OUTRA OSTEOMIELITE CRÔNICA                                                                                                   4 

N111 - PIELONEFRITE OBSTRUTIVA CRÔNICA                                                                                              4 

N218 - OUTROS CÁLCULOS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR                                                                                               4 

N289 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO RIM E DO URETER                                                                                                                                            4 

N410 - PROSTATITE AGUDA                                                                                                                                                                                                                           4 

N450 - ORQUITE, EPIDIDIMITE E EPIDÍDIMO-ORQUITE, COM MENÇÃO DE ABSCESSO                                                              4 

N484 - IMPOTÊNCIA DE ORIGEM ORGÂNICA                                                                                                4 

N63 - NÓDULO MAMÁRIO NÃO ESPECIFICADO                                                                                              4 

N648 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DA MAMA                                                                                                4 

N751 - ABSCESSO DA GLÂNDULA DE BARTHOLIN                                                                                                                                                         4 

N764 - ABSCESSO VULVAR                                                                                                                                                                                                                4 

N945 - DISMENORRÉIA SECUNDÁRIA                                                                                                                                                                                                       4 

O234 - INFECÇÃO NÃO ESPECIFICADA DO TRATO URINÁRIO NA GRAVIDEZ                                                                      4 

O241 - DIABETES MELLITUS PRÉ-EXISTENTE, NÃO-INSULINO-DEPENDENTE                                                                                                                   4 

P741 - DESIDRATAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO                                                                                                                      4 

R17 - ICTERÍCIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                           4 
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R221 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS DO PESCOÇO                                                                                                                             4 

R229 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS, LOCALIZADAS                                                                 4 

R252 - CÃIBRAS E ESPASMOS                                                                                                           4 

R32 - INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                      4 

R54 - SENILIDADE                                                                                                                                                                                                                                             4 

R780 - PRESENÇA DE ÁLCOOL NO SANGUE                                                                                                  4 

S007 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DA CABEÇA                                                                                                              4 

S023 - FRATURA DO ASSOALHO ORBITAL                                                                                                                                                                                    4 

S028 - OUTRAS FRATURAS DO CRÂNIO E DOS OSSOS DA FACE                                                                4 

S207 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO TÓRAX                                                                                 4 

S208 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OUTRAS PARTES ESPECIFICADAS DO TÓRAX E 

DAS NÃO...                                                                            
4 

S219 - FERIMENTO DO TÓRAX PARTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                       4 

S308 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE                                  4 

S318 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DO 

ABDOME                                                                                                  
4 

S409 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL NÃO ESPECIFICADO DO OMBRO E DO BRAÇO                                                                    4 

S418 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DA 

CINTURA ESCAP...                                                                               
4 

S508 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO ANTEBRAÇO 4 

S534 - ENTORSE E DISTENSÃO DO COTOVELO 4 

S718 - FERIMENTOS DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DA CINTURA 

PÉLVICA 
4 

S723 - FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR 4 

S724 - FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FÊMUR 4 

S834 - ENTORSE E DISTENSÃO ENVOLVENDO LIGAMENTO COLATERAL (PERONIAL) 

(TIBIAL) DO... 
4 

S835 - ENTORSE E DISTENSÃO ENVOLVENDO LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) 

(POSTERIOR) D... 
4 

S860 - TRAUMATISMO DO TENDÃO DE AQUILES 4 
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S907 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO TORNOZELO E DO PÉ 4 

S922 - FRATURA DE OUTROS OSSOS DO TARSO 4 

T000 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO A CABEÇA COM O PESCOÇO 4 

T001 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO O TÓRAX COM O ABDOME, PARTE 

INFERIOR... 
4 

T011 - FERIMENTOS ENVOLVENDO O TÓRAX COM O ABDOME, PARTE INFERIOR DO 

DORSO E DA ... 
4 

T181 - CORPO ESTRANHO NO ESÔFAGO 4 

T221 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DO OMBRO E DO MEMBRO SUPERIOR, 

EXCETO PUNHO E... 
4 

T290 - QUEIMADURAS MÚLTIPLAS, GRAU NÃO ESPECIFICADO 4 

T439 - INTOXICAÇÃO POR DROGA PSICOTRÓPICA NÃO ESPECIFICADA 4 

T510 - EFEITO TÓXICO DO ETANOL 4 

T543 - EFEITO TÓXICO DE BASES (ÁLCALIS) CÁUSTICAS(OS) E SUBSTÂNCIAS 

SEMELHANTES 
4 

T812 - PERFURAÇÃO E LACERAÇÃO ACIDENTAIS DURANTE UM PROCEDIMENTO NÃO 

CLASSIFICAD... 
4 

V284 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - 

CONDUTOR TRAU... 
4 

V293 - MOTOCICLISTA [QUALQUER] TRAUMATIZADO EM UM ACIDENTE NÃO 

ESPECIFICADO, Ñ-T... 
4 

V299 - MOTOCICLISTA [QUALQUER] TRAUMATIZADO EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO 

NÃO ESPEC... 
4 

W194 - QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO - RUA E ESTRADA 4 

W545 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - ÁREAS DE COMÉRCIO E DE 

SERVIÇOS 
4 

W546 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - ÁREAS INDUSTRIAIS E EM 

CONSTRUÇÃO 
4 

Y099 - AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 4 

Y555 - EFEITOS ADVERSOS DE DROGAS ANTI-RESFRIADO COMUM 4 
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Z004 - EXAME PSIQUIÁTRICO GERAL NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE 4 

Z238 - VACINAÇÃO CONTRA OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS ÚNICAS 4 

Z733 - STRESS NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE 4 

A049 - INFECÇÃO INTESTINAL BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA 3 

A062 - COLITE AMEBIANA NÃO-DISENTÉRICA 3 

A157 - TUBERCULOSE PRIMÁRIA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, COM CONFIRMAÇÃO 

BACTERIOLÓGI... 
3 

A159 - TUBERCULOSE NÃO ESPECIFICADA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, COM 

CONFIRMAÇÃO BACT... 
3 

A300 - HANSENÍASE [LEPRA] INDETERMINADA 3 

A505 - OUTRAS FORMAS TARDIAS E SINTOMÁTICAS DA SÍFILIS CONGÊNITA 3 

A57 - CANCRO MOLE 3 

A590 - TRICOMONÍASE UROGENITAL 3 

A638 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DE TRANSMISSÃO PREDOMINANTEMENTE 

SEXUAL 
3 

B012 - PNEUMOPATIA VARICELOSA 3 

B200 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM INFECÇÕES MICOBACTERIANAS 3 

B360 - PITIRÍASE VERSICOLOR 3 

B878 - MIÍASE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 3 

B954 - OUTROS ESTREPTOCOCOS, COMO CAUSA DE DOENÇAS CLASSIFICADAS EM 

OUTROS CAPÍT... 
3 

C029 - NEOPLASIA MALIGNA DA LÍNGUA, NÃO ESPECIFICADA 3 

C159 - NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO, NÃO ESPECIFICADO 3 

C341 - NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO SUPERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO 3 

C349 - NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS OU PULMÕES, NÃO ESPECIFICADO 3 

D171 - NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO DO 

TRONCO 
3 

D538 - OUTRAS ANEMIAS NUTRICIONAIS ESPECIFICADAS                                                                                                                                                             3 

E039 - HIPOTIREOIDISMO NÃO ESPECIFICADO                                                                                             3 
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E145 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM COMPLICAÇÕES 

CIRCULATÓRIAS PERIF...                                                                               
3 

E160 - HIPOGLICEMIA INDUZIDA POR DROGA SEM COMA                                                                                     3 

E669 - OBESIDADE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                               3 

E781 - HIPERGLICERIDEMIA PURA                                                                                                                                                                            3 

F101 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - USO NOCIVO 

PARA A ...                                                                             
3 

F104 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - SÍNDROME 

DE ABSTIN...                                                                            
3 

F130 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO SEDAT./HIPNÓT. - 

INTOXICAÇÃO AGUD...                                                                                
3 

F149 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - TRANSTORNO 

MENTAL OU CO...                                                                           
3 

F231 - TRANSTORNO PSICÓTICO AGUDO POLIMORFO, COM SINTOMAS 

ESQUIZOFRÊNICOS                                                                                            
3 

F233 - OUTROS TRANSTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS, ESSENCIALMENTE DELIRANTES                                                                                                 3 

F238 - OUTROS TRANSTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS E TRANSITÓRIOS                                                                   3 

F328 - OUTROS EPISÓDIOS DEPRESSIVOS                                                                                                 3 

F330 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL LEVE                                                                        3 

F439 - REAÇÃO NÃO ESPECIFICADA A UM STRESS GRAVE                                                                                                        3 

G251 - TREMOR INDUZIDO POR DROGAS                                                                                                                                                                     3 

G404 - OUTRAS EPILEPSIAS E SÍNDROMES EPILÉPTICAS GENERALIZADAS                                       3 

G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NÃO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)                                                               3 

G419 - ESTADO DE MAL EPILÉPTICO, NÃO ESPECIFICADO                                                                                   3 

G444 - CEFALÉIA INDUZIDA POR DROGAS, NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                                        3 

H001 - CALÁZIO                                                                                                                                                                                                                        3 

H019 - INFLAMAÇÃO NÃO ESPECIFICADA DA PÁLPEBRA                                                                                                                                                                   3 

H028 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DAS PÁLPEBRAS                                                                               3 

H520 - HIPERMETROPIA                                                                                                                                                                                      3 

H602 - OTITE EXTERNA MALIGNA                                                                                                        3 
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H624 - OTITE EXTERNA EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                 3 

H664 - OTITE MÉDIA SUPURATIVA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                           3 

H749 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OUVIDO MÉDIO E DA MASTÓIDE                      3 

H902 - PERDA NÃO ESPECIFICADA DE AUDIÇÃO DEVIDA A TRANSTORNO DE 

CONDUÇÃO                                                                                                
3 

H919 - PERDA NÃO ESPECIFICADA DE AUDIÇÃO                                                                                            3 

H938 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OUVIDO                                                                                                   3 

I130 - DOENÇA CARDÍACA E RENAL HIPERTENSIVA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

(CONGESTI...                                                                              
3 

I460 - PARADA CARDÍACA COM RESSUSCITAÇÃO BEM SUCEDIDA                                                                               3 

I698 - SEQÜELAS DE OUTRAS DOENÇAS CEREBROVASCULARES E DAS NÃO 

ESPECIFICADAS                                                                                         
3 

I731 - TROMBOANGEÍTE OBLITERANTE [DOENÇA DE BUERGER]                                                                                                                                 3 

I739 - DOENÇAS VASCULARES PERIFÉRICAS NÃO ESPECIFICADA                                                        3 

I803 - FLEBITE E TROMBOFLEBITE DOS MEMBROS INFERIORES, NÃO ESPECIFICADA                                                             3 

I841 - HEMORRÓIDAS INTERNAS COM OUTRAS COMPLICAÇÕES                                                                                 3 

I846 - PLICOMAS HEMORROIDÁRIOS RESIDUAIS                                                                                                                              3 

I847 - HEMORRÓIDAS TROMBOSADAS, NÃO ESPECIFICADAS                                                                                                                                                        3 

J14 - PNEUMONIA DEVIDA A HAEMOPHILUS INFUENZAE                                                                                  3 

J154 - PNEUMONIA DEVIDA A OUTROS ESTREPTOCOCOS                                                                                      3 

J156 - PNEUMONIA DEVIDA A OUTRAS BACTÉRIAS AERÓBICAS GRAM-NEGATIVAS                                                                                                             3 

J22 - INFECÇÕES AGUDAS NÃO ESPECIFICADA DAS VIAS AÉREAS INFERIORES                                                                                                 3 

K033 - REABSORÇÃO PATOLÓGICA DOS DENTES                                                                      3 

K042 - DEGENERAÇÃO DA POLPA                                                                                                         3 

K045 - PERIODONTITE APICAL CRÔNICA                                                                                                  3 

K131 - MORDEDURA DA MUCOSA DAS BOCHECHAS E DOS LÁBIOS                                                                               3 

K149 - DOENÇA DA LÍNGUA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                                    3 

K20 - ESOFAGITE                                                                                                                                                  3 

K402 - HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, SEM OBSTRUÇÃO OU GANGRENA                                                                                                    3 
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K612 - ABSCESSO ANORRETAL                                                                                                                                                                                                     3 

K811 - COLECISTITE CRÔNICA                                                                                                                                                                                                                   3 

K818 - OUTRAS COLECISTITES                                                                                                                                                                                                                    3 

K829 - DOENÇA DA VESÍCULA BILIAR, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                           3 

K859 - PANCREATITE AGUDA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                          3 

L230 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDA A METAIS                                                                                3 

L232 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDA A COSMÉTICOS                                                                                                3 

L234 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDA A CORANTES                                                                                                                                               3 

L259 - DERMATITE DE CONTATO NÃO ESPECIFICADA, DE CAUSA NÃO ESPECIFICADA                                                             3 

L409 - PSORÍASE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                    3 

L664 - FOLICULITE ULERITEMATOSA RETICULADA                                                                                          3 

L728 - OUTRAS FORMAS DE CISTOS FOLICULARES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO                                                                         3 

L910 - CICATRIZ QUELÓIDE                                                                                                                                                                                                           3 

L918 - OUTRAS AFECÇÕES HIPERTRÓFICAS DA PELE                                                                    3 

L980 - GRANULOMA PIOGÊNICO                                                                                                          3 

L986 - OUTRAS AFECÇÕES INFILTRATIVAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO                                                                 3 

L998 - OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO EM 

DOENÇAS C...                                                                           
3 

M062 - BURSITE REUMATÓIDE                                                                                                                                                                                  3 

M169 - COXARTROSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                       3 

M183 - OUTRAS ARTROSES PÓS-TRAUMÁTICAS DA PRIMEIRA ARTICULAÇÃO 

CARPOMETACARPIANA                                                                           
3 

M230 - MENISCO CÍSTICO                                                                                                              3 

M233 - OUTROS TRANSTORNOS DO MENISCO                                                                                                3 

M258 - OUTROS TRANSTORNOS ARTICULARES ESPECIFICADOS                                                                                 3 

M501 - TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA                                                                                                                                    3 

M510 - TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS 

INTERVERTEBRAIS COM MIE...                                                                        
3 

M703 - OUTRAS BURSITES DO COTOVELO                                                                                                  3 
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M712 - CISTO SINOVIAL DO ESPAÇO POPLÍTEO [BAKER]                                                                                    3 

M799 - TRANSTORNO DOS TECIDOS MOLES NÃO ESPECIFICADO                                                                                                       3 

M868 - OUTRA OSTEOMIELITE                                                                                                                                                                                          3 

N202 - CALCULOSE DO RIM COM CÁLCULO DO URETER                                                                                                                                                                   3 

N320 - OBSTRUÇÃO DO COLO DA BEXIGA                                                                                                  3 

N44 - TORÇÃO DO TESTÍCULO                                                                                                          3 

N483 - PRIAPISMO                                                                                                                                                                          3 

N608 - OUTRAS DISPLASIAS MAMÁRIAS BENIGNAS                                                                                          3 

O009 - GRAVIDEZ ECTÓPICA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                          3 

O034 - ABORTO ESPONTÂNEO - INCOMPLETO, SEM COMPLICAÇÕES                                                                                                 3 

O149 - PRÉ-ECLÂMPSIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                       3 

O243 - DIABETES MELLITUS PRÉ-EXISTENTE, NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                             3 

O265 - SÍNDROME DA HIPOTENSÃO MATERNA                                                                                               3 

O471 - FALSO TRABALHO DE PARTO NA 37ª SEMANA COMPLETA OU DEPOIS DELA                                                                3 

O800 - PARTO ESPONTÂNEO CEFÁLICO                                                                                                    3 

R042 - HEMOPTISE                                                                                                                                      3 

R398 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS AO APARELHO URINÁRIO E OS NÃO 

ESPECIFI...                                                                                
3 

R452 - TRISTEZA                                                                                                                                                                                                                                 3 

R491 - AFONIA                                                                                                                                                                                                                                3 

R570 - CHOQUE CARDIOGÊNICO                                                                                                                                                                                                              3 

R571 - CHOQUE HIPOVOLÊMICO                                                                                                  3 

R601 - EDEMA GENERALIZADO                                                                                                           3 

R99 - OUTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS E AS NÃO ESPECIFICADAS DE MORTALIDADE 3 

S029 - FRATURA DO CRÂNIO OU DOS OSSOS DA FACE, PARTE NÃO ESPECIFICADA 3 

S058 - OUTROS TRAUMATISMOS DO OLHO E DA ÓRBITA 3 

S068 - OUTROS TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS 3 

S108 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES DO PESCOÇO 3 

S117 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO PESCOÇO 3 
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S222 - FRATURA DO ESTERNO 3 

S234 - ENTORSE E DISTENSÃO DAS COSTELAS E DO ESTERNO 3 

S337 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DA 

COLUNA LO... 
3 

S410 - FERIMENTO DO OMBRO 3 

S507 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO ANTEBRAÇO 3 

S530 - LUXAÇÃO DA CABEÇA DO RÁDIO 3 

S624 - FRATURAS MÚLTIPLAS DE OSSOS METACARPIANOS 3 

S667 - TRAUMATISMO DE MÚSCULOS EXTENSORES E TENDÕES MÚLTIPLOS AO NÍVEL 

DO PUNHO ... 
3 

S709 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL NÃO ESPECIFICADO DO QUADRIL E DA COXA 3 

S729 - FRATURA DO FÊMUR, PARTE NÃO ESPECIFICADA 3 

S807 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DA PERNA 3 

S828 - FRATURA DE OUTRAS PARTES DA PERNA 3 

S829 - FRATURA DA PERNA, PARTE NÃO ESPECIFICADA 3 

S830 - LUXAÇÃO DA RÓTULA [PATELA] 3 

S933 - LUXAÇÃO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DO PÉ 3 

T018 - FERIMENTOS ENVOLVENDO OUTRAS COMBINAÇÕES DE REGIÕES DO CORPO 3 

T091 - FERIMENTO DO TRONCO, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO 3 

T201 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DA CABEÇA E DO PESCOÇO 3 

T202 - QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DA CABEÇA E DO PESCOÇO 3 

T210 - QUEIMADURA DO TRONCO, GRAU NÃO ESPECIFICADO 3 

T241 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR, 

EXCETO TORNO... 
3 

T300 - QUEIMADURA, PARTE DO CORPO NÃO ESPECIFICADA, GRAU NÃO 

ESPECIFICADO 
3 

T677 - EDEMA DEVIDO AO CALOR 3 

T874 - INFECÇÃO DE COTO DA AMPUTAÇÃO 3 

V193 - CICLISTA [QUALQUER] TRAUMATIZADO EM UM ACIDENTE NÃO ESPECIFICADO E 

Ñ-TRÂN... 
3 
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W000 - QUEDA MESMO NÍVEL ENVOLV. GELO E NEVE - RESIDÊNCIA 3 

W034 - OUTR. QUEDAS MESMO NÍVEL COL. OU EMP. POR OUT. PESS. - RUA E ESTRADA 3 

W100 - QUEDA EM OU DE ESCADAS OU DEGRAUS - RESIDÊNCIA 3 

W199 - QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 3 

W534 - MORDEDURA DE RATO - RUA E ESTRADA 3 

W549 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 3 

W578 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - OUTROS 

LOCAIS ESP... 
3 

X230 - CONTATO C/ABELHAS, VESPAS E VESPÕES - RESIDÊNCIA 3 

X655 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - ÁREAS DE COMÉRCIO E DE 

SERVIÇOS 
3 

X658 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - OUTROS LOCAIS 

ESPECIFICADOS 
3 

Y084 - AGRESSÃO POR OUTROS MEIOS ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA 3 

Y641 - INJEÇÃO OU VACINAÇÃO COM MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA BIOLÓGICA 

CONTAMINADOS 
3 

Y86 - SEQÜELAS DE OUTROS ACIDENTES 3 

Z013 - EXAME DA PRESSÃO ARTERIAL 3 

Z030 - OBSERVAÇÃO POR SUSPEITA DE TUBERCULOSE 3 

Z209 - CONTATO COM E EXPOSIÇÃO A DOENÇA TRANSMISSÍVEL NÃO ESPECIFICADA 3 

Z768 - CONTATOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE POR OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS 

ESPECIFICADAS 
3 

Z864 - HISTÓRIA PESSOAL DE ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 3 

A000 - CÓLERA DEVIDA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIÓTIPO CHOLERAE 2 

A038 - OUTRAS SHIGUELOSES                                                                                                           2 

A039 - SHIGUELOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                  2 

A048 - OUTRAS INFECÇÕES BACTERIANAS INTESTINAIS ESPECIFICADAS                                                                       2 

A050 - INTOXICAÇÃO ALIMENTAR ESTAFILOCÓCICA                                                                                                                                             2 

A064 - ABSCESSO AMEBIANO DO FÍGADO                                                                                                                                                                                             2 

A151 - TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO SOMENTE POR CULTURA                                                              2 
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A158 - OUTRAS FORMAS DE TUBERCULOSE DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, COM 

CONFIRMAÇÃO BACT...                                                                         
2 

A199 - TUBERCULOSE MILIAR NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                              2 

A220 - CARBÚNCULO CUTÂNEO                                                                                                                                                                                    2 

A260 - ERISIPELÓIDE CUTÂNEO                                                                                                                                                                                                  2 

A281 - DOENÇA POR ARRANHADURA DO GATO                                                                          2 

A308 - OUTRAS FORMAS DE HANSENÍASE [LEPRA]                                                                                          2 

A419 - SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                  2 

A491 - INFECÇÃO ESTREPTOCÓCICA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                                      2 

A507 - SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                2 

A521 - NEUROSSÍFILIS SINTOMÁTICA                                                                                                                                                           2 

A522 - NEUROSSÍFILIS ASSINTOMÁTICA                                                                                                                                                                               2 

A528 - SÍFILIS TARDIA LATENTE                                                                                                                                                                                                             2 

A530 - SÍFILIS LATENTE, NÃO ESPECIFICADA SE RECENTE OU TARDIA                                                              2 

A548 - OUTRAS INFECÇÕES GONOCÓCICAS                                                                                                 2 

A549 - INFECÇÃO GONOCÓCICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                         2 

A664 - GOMAS E ÚLCERAS DEVIDAS À BOUBA                                                                                              2 

A689 - FEBRE RECORRENTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                   2 

A78 - FEBRE Q                                                                                                                                                                                 2 

B000 - ECZEMA HERPÉTICO                                                                                                                                                                 2 

B018 - VARICELA COM OUTRAS COMPLICAÇÕES                                                                                                                                                            2 

B022 - HERPES ZOSTER ACOMPANHADO DE OUTRAS MANIFESTAÇÕES 

NEUROLÓGICAS                                                                                                    
2 

B027 - HERPES ZOSTER DISSEMINADO                                                                                                    2 

B084 - ESTOMATITE VESICULAR DEVIDA A ENTEROVÍRUS COM EXANTEMA                                                                       2 

B088 - OUTRAS INFECÇÕES VIRAIS ESPECIFICADAS CARACTERIZADAS POR LESÕES 

DE PELE E...                                                                               
2 

B09 - INFECÇÃO VIRAL NÃO ESPECIFICADA CARACTERIZADA POR LESÕES DA PELE E 

MEMBRA...                                                                                
2 

B159 - HEPATITE A SEM COMA HEPÁTICO                                                                                                 2 
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B171 - HEPATITE AGUDA C                                                                                                             2 

B201 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS INFECÇÕES BACTERIANAS                                                                   2 

B204 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM CANDIDÍASE                                                                                                                                         2 

B352 - TINHA DA MÃO                                                                                                                                                                                                                  2 

B573 - DOENÇA DE CHAGAS (CRÔNICA) COM COMPROMETIMENTO DO APARELHO 

DIGESTIVO                                                                                      
2 

B870 - MIÍASE CUTÂNEA                                                                                                                                                                                   2 

B89 - DOENÇA PARASITÁRIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                          2 

C001 - NEOPLASIA MALIGNA DO LÁBIO INFERIOR EXTERNO                                                                                  2 

C109 - NEOPLASIA MALIGNA DA OROFARINGE, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                       2 

C509 - NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                         2 

C549 - NEOPLASIA MALIGNA DO CORPO DO ÚTERO, NÃO ESPECIFICADO                                                                        2 

C959 - LEUCEMIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                    2 

D250 - LEIOMIOMA SUBMUCOSO DO ÚTERO                                                                                                 2 

D252 - LEIOMIOMA SUBSEROSO DO ÚTERO                                                                                                 2 

D381 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DA TRAQUÉIA, 

BRÔNQUIOS...                                                                     
2 

D485 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DA PELE                                                                   2 

D520 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FOLATO NA DIETA                                                                                    2 

D530 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE PROTEÍNAS                                                                                          2 

D630 - ANEMIA EM NEOPLASIAS                                                                                                                                   2 

E079 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA TIREÓIDE                                                                                                                                2 

E106 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 

ESPECIFIC...                                                                             
2 

E107 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES MÚLTIPLAS                                                                                                 2 

E129 - DIABETES MELLITUS RELACIONADO COM A DESNUTRIÇÃO - SEM 

COMPLICAÇÕES                                                                                                
2 

E141 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM CETOACIDOSE                                     2 

E147 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM COMPLICAÇÕES MÚLTIPLAS                                                                                       2 

E282 - SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO                                                                                               2 
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E441 - DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA LEVE                                                                                                                2 

E780 - HIPERCOLESTEROLEMIA PURA                                                                                                                                          2 

E876 - HIPOPOTASSEMIA                                                                                                                                                                          2 

F000 - DEMÊNCIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE                                                                                                                                           2 

F051 - DELIRIUM SUPERPOSTO A UMA DEMÊNCIA                                                                                         2 

F102 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - SÍNDROME 

DE DEPEND...                                                                          
2 

F105 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - 

TRANSTORNO PSICÓTI...                                                                           
2 

F120 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO CANABINÓIDES - INTOXICAÇÃO 

AGUDA                                                                                  
2 

F150 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO ESTIMUL., INCL. CAFEÍNA - 

INTOXIC...                                                                                     
2 

F160 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO ALUCINÓGENOS - 

INTOXICAÇÃO AGUDA                                                                                 
2 

F175 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO FUMO - TRANSTORNO 

PSICÓTICO                                                                                               
2 

F195 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

TRANSTO...                                                                                  
2 

F200 - ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE                                                                                                                               2 

F229 - TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                          2 

F259 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO NÃO ESPECIFICADO                                                               2 

F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO                                                                                                 2 

F323 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS                                                                            2 

F331 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL MODERADO                                                                    2 

F413 - OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS MISTOS                                                                                                                                                         2 

F438 - OUTRAS REAÇÕES AO STRESS GRAVE                                                                                                                                                                                       2 

F681 - PRODUÇÃO DELIBERADA OU SIMULAÇÃO DE SINTOMAS OU DE INCAPACIDADES, 

FÍSICAS...                                                                           
2 

F840 - AUTISMO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                     2 
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F930 - TRANSTORNO LIGADO À ANGÚSTIA DE SEPARAÇÃO                                                                                    2 

G249 - DISTONIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                 2 

G252 - OUTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TREMOR                                                                                                                                           2 

G253 - MIOCLONIA                                                                                                                                                                                                                  2 

G35 - ESCLEROSE MÚLTIPLA                                                                                                                                                                                                          2 

G508 - OUTROS TRANSTORNOS DO NERVO TRIGÊMEO                                                                     2 

G530 - NEVRALGIA PÓS-ZOSTER                                                                                                                       2 

G551 - COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS EM TRANSTORNOS DOS 

DISCOS IN...                                                                       
2 

G562 - LESÕES DO NERVO CUBITAL [ULNAR]                                                                                                        2 

G809 - PARALISIA CEREBRAL NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                   2 

G909 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO                      2 

H018 - OUTRAS INFLAMAÇÕES ESPECIFICADAS DA PÁLPEBRA                                                                                 2 

H105 - BLEFAROCONJUNTIVITE                                                                                                          2 

H192 - CERATITE E CERATOCONJUNTIVITE EM OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIA...                                                                             
2 

H259 - CATARATA SENIL NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                    2 

H448 - OUTROS TRANSTORNOS DO GLOBO OCULAR                                                                                                                                                                         2 

H599 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OLHO E ANEXOS PÓS-PROCEDIMENTO                                                                 2 

H901 - PERDA DE AUDIÇÃO UNILATERAL POR TRANSTORNO DE CONDUÇÃO, SEM 

RESTRIÇÃO DE ...                                                                          
2 

H932 - OUTRAS PERCEPÇÕES AUDITIVAS ANORMAIS                                                                                                                                        2 

I119 - DOENÇA CARDÍACA HIPERTENSIVA SEM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

(CONGESTIVA)                                                                                              
2 

I120 - DOENÇA RENAL HIPERTENSIVA COM INSUFICIÊNCIA RENAL                                                                            2 

I200 - ANGINA INSTÁVEL                                                                                                                                                                                                                     2 

I210 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DA PAREDE ANTERIOR DO MIOCÁRDIO                                                                     2 

I213 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCÁRDIO, DE LOCALIZAÇÃO NÃO 

ESPECIFICADA                                                                                      
2 

I38 - ENDOCARDITE DE VALVA NÃO ESPECIFICADA                                                                                        2 
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I447 - BLOQUEIO DE RAMO ESQUERDO NÃO ESPECIFICADO                                                                                   2 

I48 - FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL                                                                                                  2 

I802 - FLEBITE E TROMBOFLEBITE DE OUTROS VASOS PROFUNDOS DOS MEMBROS 

INFERIORES                                                                                
2 

I821 - TROMBOFLEBITE MIGRATÓRIA                                                                                                                                                                                          2 

I888 - OUTRAS LINFADENITES INESPECÍFICAS                                                                          2 

I889 - LINFADENITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                 2 

J157 - PNEUMONIA DEVIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE                                                                                     2 

J188 - OUTRAS PNEUMONIAS DEVIDAS A MICROORGANISMOS NÃO ESPECIFICADOS                                                                2 

J202 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A ESTREPTOCOCOS                                                                                                                          2 

J208 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS                  2 

J351 - HIPERTROFIA DAS AMÍGDALAS                                                                                                    2 

J36 - ABSCESSO PERIAMIGDALIANO                                                                                                     2 

J391 - OUTROS ABSCESSOS DA FARINGE                                                                                                  2 

J392 - OUTRAS DOENÇAS DA FARINGE                                                                                                    2 

J411 - BRONQUITE CRÔNICA MUCOPURULENTA                                                                                              2 

J849 - DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICADAS                                                                                                                2 

J986 - TRANSTORNOS DO DIAFRAGMA                                                                                                                                                                                           2 

K009 - DISTÚRBIO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO                                                        2 

K031 - ABRASÃO DENTÁRIA                                                                                                             2 

K039 - DOENÇA DOS TECIDOS DUROS DOS DENTES, NÃO ESPECIFICADA                                                                        2 

K054 - PERIODONTOSE                                                                                                                                                                                                                                   2 

K061 - HIPERPLASIA GENGIVAL                                                                                                              2 

K068 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DA GENGIVA E DO REBORDO 

ALVEOLAR SEM DEN...                                                                       
2 

K080 - EXFOLIAÇÃO DOS DENTES DEVIDA A CAUSAS SISTÊMICAS                                                                      2 

K082 - ATROFIA DO REBORDO ALVEOLAR SEM DENTES                                                                                       2 

K092 - OUTROS CISTOS DAS MANDÍBULAS                                                                                                 2 

K116 - MUCOCELE DE GLÂNDULA SALIVAR                                                                                                 2 
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K118 - OUTRAS DOENÇAS DAS GLÂNDULAS SALIVARES                                                                                                           2 

K420 - HÉRNIA UMBILICAL COM OBSTRUÇÃO, SEM GANGRENA                                                                                                                                                  2 

K458 - OUTRAS HÉRNIAS ABDOMINAIS ESPECIFICADAS, SEM OBSTRUÇÃO OU 

GANGRENA                                                                                             
2 

K518 - OUTRAS COLITES ULCERATIVAS                                                                                                   2 

K521 - GASTROENTERITE E COLITE TÓXICAS                                                                                              2 

K580 - SÍNDROME DO CÓLON IRRITÁVEL COM DIARRÉIA                                                                                         2 

K628 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DO ÂNUS E DO RETO                                                                                                                                2 

K701 - HEPATITE ALCOÓLICA                                                                                                                                                                                                                   2 

K704 - INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA ALCOÓLICA                                                                                   2 

K828 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DA VESÍCULA BILIAR                                                                              2 

K830 - COLANGITE                                                                                                                                                                                               2 

K910 - VÔMITOS PÓS-CIRURGIA GASTROINTESTINAL                                                                                                    2 

L14 - AFECÇÕES BOLHOSAS EM DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                    2 

L219 - DERMATITE SEBORRÉICA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                               2 

L245 - DERMATITE DE CONTATO POR IRRITANTES DEVIDA A OUTROS PRODUTOS 

QUÍMICOS                                                                                         
2 

L253 - DERMATITE DE CONTATO NÃO ESPECIFICADA DEVIDA A OUTROS PRODUTOS 

QUÍMICOS                                                                                   
2 

L258 - DERMATITE DE CONTATO NÃO ESPECIFICADA DEVIDA A OUTROS AGENTES                                                                                     2 

L304 - INTERTRIGO ERITEMATOSO                                                                                                                                                                                                       2 

L408 - OUTRAS FORMAS DE PSORÍASE                                                                                          2 

L508 - OUTRAS URTICÁRIAS                                                                                                            2 

L540 - ERITEMA MARGINADO NA FEBRE REUMÁTICA AGUDA                                                                                   2 

L708 - OUTRAS FORMAS DE ACNE                                                                                                        2 

L732 - HIDRADENITE SUPURATIVA                                                                                                       2 

L920 - GRANULOMA ANULAR                                                                                                             2 

M029 - ARTROPATIA REACIONAL NÃO ESPECIFICADA                                                                                        2 

M053 - ARTRITE REUMATÓIDE COM COMPROMETIMENTO DE OUTROS ÓRGÃOS E 

SISTEMAS                                                                                           
2 
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M060 - ARTRITE REUMATÓIDE SORO-NEGATIVA                                                                                         2 

M064 - POLIARTROPATIA INFLAMATÓRIA                                                                                                  2 

M125 - ARTROPATIA TRAUMÁTICA                                                                                                        2 

M161 - OUTRAS COXARTROSES PRIMÁRIAS                                                                                                 2 

M229 - TRANSTORNO DA RÓTULA, NÃO ESPECIFICADO                                                                                       2 

M244 - DESLOCAMENTO E SUBLUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO RECIDIVANTES                                                                                         2 

M319 - VASCULOPATIA NECROTIZANTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                          2 

M434 - OUTRAS SUBLUXAÇÕES ATLANTO-AXIAIS RECIDIVANTES                                                                                        2 

M518 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS                                                                   2 

M538 - OUTRAS DORSOPATIAS ESPECIFICADAS                                                                                                     2 

M624 - CONTRATURA DE MÚSCULO                                                                                                                                                   2 

M652 - TENDINITE CALCIFICADA                                                                                                                                                                        2 

M715 - OUTRAS BURSITES NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                                                                                            2 

M728 - OUTROS TRANSTORNOS FIBROBLÁSTICOS                                                                                            2 

M765 - TENDINITE PATELAR                                                                                                            2 

M861 - OUTRA OSTEOMIELITE AGUDA                                                                                                     2 

M869 - OSTEOMIELITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                2 

M940 - SÍNDROME DA JUNÇÃO CONDROCOSTAL [TIETZE]                                                                                     2 

N132 - HIDRONEFROSE COM OBSTRUÇÃO POR CALCULOSE RENAL E URETERAL                                                                                                 2 

N133 - OUTRAS HIDRONEFROSES E AS NÃO ESPECIFICADAS                                                            2 

N178 - OUTRO TIPO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA                                                                                      2 

N188 - OUTRA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA                                                                                            2 

N19 - INSUFICIÊNCIA RENAL NÃO ESPECIFICADA                                                                                         2 

N201 - CALCULOSE DO URETER                                                                                                                  2 

N288 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO RIM E DO URETER                                                                                                 2 

N328 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DA BEXIGA                                                                                                                                                        2 

N370 - URETRITE EM DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                             2 

N394 - OUTRAS INCONTINÊNCIAS URINÁRIAS ESPECIFICADAS                                                                                2 

N398 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO APARELHO URINÁRIO                                                                        2 
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N428 - OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PRÓSTATA                                                                                                                                               2 

N433 - HIDROCELE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                                  2 

N482 - OUTROS TRANSTORNOS INFLAMATÓRIOS DO PÊNIS                                                                                    2 

N489 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO PÊNIS                                                                                         2 

N609 - DISPLASIA MAMÁRIA BENIGNA NÃO ESPECIFICADA                                                                                   2 

N645 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS DA MAMA                                                                                                         2 

N750 - CISTO DA GLÂNDULA DE BARTHOLIN                                                                                                                                             2 

N840 - PÓLIPO DO CORPO DO ÚTERO                                                                                                                                                                                 2 

N899 - TRANSTORNO NÃO-INFLAMATÓRIO DA VAGINA, NÃO ESPECIFICADO                                           2 

N907 - CISTO VULVAR                                                                                                                                                           2 

N923 - SANGRAMENTO DA OVULAÇÃO                                                                                                      2 

N941 - DISPAREUNIA                                                                                                                                                                                        2 

N951 - ESTADO DA MENOPAUSA E DO CLIMATÉRIO FEMININO                                                                                 2 

O031 - ABORTO ESPONTÂNEO - INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA 

EXCESSIVA OU TA...                                                                         
2 

O033 - ABORTO ESPONTÂNEO - INCOMPLETO, COM OUTRAS COMPLICAÇÕES OU COM 

COMPLICAÇÕ...                                                                      
2 

O061 - ABORTO NÃO ESPECIFICADO - INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA 

EXCESSIVA...                                                                          
2 

O249 - DIABETES MELLITUS NA GRAVIDEZ, NÃO ESPECIFICADO                                                                                                             2 

O459 - DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA, NÃO ESPECIFICADO                               2 

O601 - TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO COM PARTO PRÉ-TERMO                                                                                                     2 

O719 - TRAUMATISMO OBSTÉTRICO, NÃO ESPECIFICADO                                                                                     2 

O758 - OUTRAS COMPLICAÇÕES ESPECIFICADAS DO TRABALHO DE PARTO E DO 

PARTO                                                                                                  
2 

O759 - COMPLICAÇÕES DO TRABALHO DE PARTO E DO PARTO, NÃO ESPECIFICADAS              2 

O808 - OUTROS TIPOS DE PARTO ÚNICO ESPONTÂNEO                                                                                       2 

P614 - OUTRAS ANEMIAS CONGÊNITAS NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                    2 

P783 - DIARRÉIA NEONATAL NÃO-INFECCIOSA                                                                                                                   2 

P920 - VÔMITOS NO RECÉM-NASCIDO                                                                                                                                                    2 
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R02 - GANGRENA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                                                                                                             2 

R222 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS DO TRONCO                                                                 2 

R233 - EQUIMOSES ESPONTÂNEAS                                                                                                        2 

R238 - OUTRAS ALTERAÇÕES DA PELE E AS NÃO ESPECIFICADAS                                                                             2 

R391 - OUTRAS DIFICULDADES À MICÇÃO                                                                                                  2 

R418 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS ESPECIFICADOS RELATIVOS ÀS FUNÇÕES 

COGNITIVAS E ...                                                                               
2 

R457 - ESTADO DE CHOQUE EMOCIONAL E TENSÃO, NÃO ESPECIFICADO                                                                   2 

R466 - INQUIETAÇÃO E PREOCUPAÇÃO EXAGERADAS COM ACONTECIMENTOS 

ESTRESSANTES                                                                                     
2 

R560 - CONVULSÕES FEBRIS                                                                                                                                  2 

R579 - CHOQUE NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                        2 

R599 - ADENOMEGALIA OU AUMENTO DE VOLUME DOS GÂNGLIOS LINFÁTICOS, NÃO 

ESPECIFICA...                                                                          
2 

R91 - ACHADOS ANORMAIS, DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DO 

PULMÃO                                                                                                
2 

R961 - MORTE QUE OCORRE EM MENOS DE 24 HORAS APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS, 

QUE NÃO...                                                                           
2 

S060 - CONCUSSÃO CEREBRAL                                                                                                                                                                                       2 

S090 - TRAUMATISMO DOS VASOS SANGÜÍNEOS DA CABEÇA NÃO CLASSIFICADOS EM 

OUTRA PAR...                                                                       
2 

S107 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO PESCOÇO                                                                               2 

S199 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO PESCOÇO                                                                                      2 

S203 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DA PAREDE ANTERIOR DO TÓRAX                                                                                                   2 

S212 - FERIMENTO DA PAREDE POSTERIOR DO TÓRAX                                                                        2 

S221 - FRATURAS MÚLTIPLAS DA COLUNA TORÁCICA                                                                                        2 

S224 - FRATURAS MÚLTIPLAS DE COSTELAS                                                                                               2 

S301 - CONTUSÃO DA PAREDE ABDOMINAL                                                                                                 2 

S309 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE PARTE NÃO ESPECIFICADA DO ABDOME, DO 

DORSO E D...                                                                            
2 



 

 

Pá
gi

na
15

99
 

S310 - FERIMENTO DO DORSO E DA PELVE                                                                                                                                                                                            2 

S315 - FERIMENTO DE OUTROS ÓRGÃOS GENITAIS EXTERNOS E OS NÃO 

ESPECIFICADOS                                                                                             
2 

S322 - FRATURA DO CÓCCIX                                                                                                            2 

S334 - RUPTURA TRAUMÁTICA DA SÍNFISE PÚBICA                                                                                         2 

S399 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE                                                                  2 

S408 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO OMBRO E DO BRAÇO                                                                                                                                2 

S428 - FRATURA DE OUTRAS PARTES DO OMBRO E DO BRAÇO                                                                                 2 

S433 - LUXAÇÃO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DA CINTURA 

ESCAPULAR                                                                                          
2 

S527 - FRATURAS MÚLTIPLAS DO ANTEBRAÇO                                                                                                                    2 

S529 - FRATURA DO ANTEBRAÇO, PARTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                        2 

S633 - RUPTURA TRAUMÁTICA DE LIGAMENTO(S) DO PUNHO E DO CARPO                                                   2 

S637 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS DA 

MÃO                                                                                               
2 

S662 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO EXTENSOR E TENDÃO DO POLEGAR AO NÍVEL DO 

PUNHO E D...                                                                        
2 

S698 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO PUNHO E DA MÃO                                               2 

S731 - ENTORSE E DISTENSÃO DO QUADRIL                                                                                               2 

S762 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO E DO TENDÃO DO ADUTOR DA COXA                                                                         2 

S799 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO QUADRIL E DA COXA                                                                                 2 

S832 - RUPTURA DO MENISCO, ATUAL                                                                                                                                                                    2 

S837 - TRAUMATISMO DE ESTRUTURAS MÚLTIPLAS DO JOELHO                                          2 

S921 - FRATURA DO ASTRÁGALO                                                                                                         2 

S927 - FRATURAS MÚLTIPLAS DO PÉ                                                                                                     2 

S968 - TRAUMATISMO DE OUTROS TENDÕES E MÚSCULOS AO NÍVEL DO TORNOZELO 

E DO PÉ                                                                                     
2 

T016 - FERIMENTOS ENVOLVENDO REGIÕES MÚLTIPLAS DO(S) MEMBRO(S) 

SUPERIOR(ES) COM ...                                                                            
2 

T171 - CORPO ESTRANHO NA NARINA                                                                                                                                                                                                      2 
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T189 - CORPO ESTRANHO EM PARTE NÃO ESPECIFICADA DO APARELHO DIGESTIVO                                                               2 

T192 - CORPO ESTRANHO NA VULVA E VAGINA                                                                                             2 

T200 - QUEIMADURA DA CABEÇA E DO PESCOÇO, GRAU NÃO ESPECIFICADO                                                                     2 

T240 - QUEIMADURA DO QUADRIL E MEMBRO INFERIOR, EXCETO TORNOZELO E DO PÉ, 

GRAU N...                                                                            
2 

T253 - QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU DO TORNOZELO E DO PÉ                                                                             2 

T260 - QUEIMADURA DA PÁLPEBRA E DA REGIÃO PERIOCULAR                                                                                2 

T291 - QUEIMADURAS MÚLTIPLAS, SEM MENCIONAR QUEIMADURA(S) 

ULTRAPASSANDO O PRIMEI...                                                                         
2 

T311 - QUEIMADURAS ENVOLVENDO DE 10 - 19% DA SUPERFÍCIE CORPORAL                                           2 

T349 - GELADURA, COM NECROSE DE TECIDOS, DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                            2 

T383 - INTOXICAÇÃO POR INSULINA E DROGAS HIPOGLICEMIANTES ORAIS 

[ANTIDIABÉTICOS]                                                                                  
2 

T393 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES                                2 

T398 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS ANALGÉSICOS NÃO OPIÁCEOS E ANTIPIRÉTICOS 

NÃO CLASS...                                                                           
2 

T406 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS NARCÓTICOS E OS NÃO ESPECIFICADOS                                                                     2 

T425 - INTOXICAÇÃO POR ANTIEPILÉTICOS EM ASSOCIAÇÃO, NÃO CLASSIFICADOS EM 

OUTRA ...                                                                              
2 

T426 - INTOXICAÇÃO POR OUTRAS DROGAS ANTIEPILÉPTICAS E SEDATIVOS-

HIPNÓTICOS                                                                                            
2 

T432 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS ANTIDEPRESSIVOS E OS NÃO ESPECIFICADOS                                                                2 

T435 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS ANTIPSICÓTICOS E NEUROLÉPTICOS E OS NÃO 

ESPECIFICA...                                                                             
2 

T438 - INTOXICAÇÃO POR OUTRAS DROGAS PSICOTRÓPICAS NÃO CLASSIFICADAS EM 

OUTRA PA...                                                                          
2 

T492 - INTOXICAÇÃO POR ADSTRINGENTES E DETERGENTES DE USO LOCAL                                                                     2 

T594 - EFEITO TÓXICO DO CLORO GASOSO                                                                                                                                                                 2 

T782 - CHOQUE ANAFILÁTICO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                            2 

T901 - SEQÜELAS DE FERIMENTO DA CABEÇA                                                                                              2 
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T902 - SEQÜELAS DE FRATURA DE CRÂNIO E DE OSSOS DA FACE                                                                             2 

U808 - AGENTE RESISTENTE A OUTRO ANTIBIÓTICO RELACIONADO À PENICILINA                                                               2 

V010 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ VEÍC. A PEDAL - ACIDENTE Ñ-TRÂNSITO                                                                                                                   2 

V029 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ VEÍC. A MOTOR DE 2/3 RODAS - ACIDENTE NÃO 

ESPE...                                                                                    
2 

V134 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM AUTOM., PICK-UP OU CAMINH. - CONDUTOR 

TRAUMAT...                                                                                 
2 

V190 - CONDUTOR TRAUM. EM COL. C/OUTR. VEÍC. E C/VEÍCULOS Ñ ESPEC., A MOTOR, 

EM ...                                                                                     
2 

V196 - CICLISTA NÃO ESPEC. TRAUM. EM COLISÃO C/OUT. VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPEC. 

A...                                                                                         
2 

V244 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. COM TRANSP. PESADO OU ÔNIBUS - 

CONDUTOR TRAUM...                                                                            
2 

V275 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. COM UM OBJETO FIXO OU PARADO - PASSAG. 

TRAUM....                                                                                
2 

V283 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - PESSOA 

TRAUMA...                                                                            
2 

V289 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - 

MOTOCICL Ñ ES...                                                                              
2 

V292 - MOTOCICLISTA Ñ ESPEC. TRAUM. EM COL. C/OUT. VEÍC. E C/VEÍC. Ñ ESPEC. A 

MO...                                                                                          
2 

V294 - CONDUTOR TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPECIFICADO 

A MO...                                                                               
2 

V475 - OCUPANTE DE CARRO TRAUM. EM COL. C/OBJ. FIXO/PARADO - CONDUTOR 

TRAUMATIZA...                                                                             
2 

V595 - PASSAGEIRO CAMINHONET. TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. 

NÃO ESP...                                                                                 
2 

W004 - QUEDA MESMO NÍVEL ENVOLV. GELO E NEVE - RUA E ESTRADA                                                                                              2 

W012 - QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR., TROP. OU PASSO FALSO - ESCOLA, OUT. 

INSTIT...                                                                                    
2 
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W019 - QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR., TROP. OU PASSO FALSO - LOCAL NÃO 

ESPECIFIC...                                                                                 
2 

W030 - OUTR. QUEDAS MESMO NÍVEL COL. OU EMP. POR OUT. PESS. - RESIDÊNCIA 2 

W060 - QUEDA DE UM LEITO - RESIDÊNCIA 2 

W190 - QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO - RESIDÊNCIA 2 

W458 - PENETRAÇÃO DE CORPO OU OBJETO ESTRANHO ATRAVÉS DA PELE - OUTROS 

LOCAIS ES... 
2 

W531 - MORDEDURA DE RATO - HABITAÇÃO COLETIVA 2 

W543 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - ÁREA PARA A PRÁTICA DE 

ESPORTES E ATL... 
2 

W572 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - ESCOLA, OUT. 

INST... 
2 

W599 - MORDEDURA OU ESMAGAMENTO PROVOCADO POR OUTROS RÉPTEIS - LOCAL 

NÃO ESPECIF... 
2 

X204 - CONTATO C/SERPENTES E LAGARTOS VENENOSOS - RUA E ESTRADA 2 

X208 - CONTATO C/SERPENTES E LAGARTOS VENENOSOS - OUTROS LOCAIS 

ESPECIFICADOS 
2 

X239 - CONTATO C/ABELHAS, VESPAS E VESPÕES - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 2 

X649 - AUTO-INTOX. INTENC., OUT. DROGAS, MEDIC. E SUBST. BIOL. E Ñ ESPEC. - 

LOCA... 
2 

X780 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR OBJETO CORTANTE/PENETRANTE - 

RESIDÊNCIA 
2 

X910 - AGRESSÃO POR MEIO DE ENFORC., ESTRANG. E SUFOCAÇÃO - RESIDÊNCIA 2 

X934 - AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MÃO - RUA E ESTRADA 2 

X939 - AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MÃO - LOCAL NÃO 

ESPECIFIC... 
2 

Y000 - AGRESSÃO POR MEIO DE UM OBJ. CONTUNDENTE - RESIDÊNCIA 2 

Y042 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - ESCOLAS, OUTRAS INSTIT. E 

ÁREAS DE ... 
2 
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Y088 - AGRESSÃO POR OUTROS MEIOS ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS 

ESPECIFICADOS 
2 

Y089 - AGRESSÃO POR OUTROS MEIOS ESPECIFICADOS - LOCAL NÃO ESPECIFICADO 2 

Y423 - EFEITOS ADVERSOS DE INSULINA E HIPOGLICÊMICOS ORAIS (ANTIDIABÉTICOS) 2 

Y466 - EFEITOS ADVERSOS DE OUTROS ANTICONVULSIVANTES (ANTIEPILÉPTICOS) E 

OS NÃO ... 
2 

Y609 - CORTE, PUNÇÃO, PERFURAÇÃO OU HEMORRAGIA ACIDENTAIS DUR. A PREST. 

CUIDADO ... 
2 

Z001 - EXAME DE ROTINA DE SAÚDE DA CRIANÇA 2 

Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA) 2 

Z045 - EXAME E OBSERVAÇÃO APÓS OUTROS FERIMENTOS INFLIGIDOS 2 

Z201 - CONTATO COM E EXPOSIÇÃO À TUBERCULOSE 2 

Z250 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO SOMENTE CONTRA A CAXUMBA [PAROTIDITE 

EPIDÊMICA] 
2 

Z298 - OUTRAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ESPECIFICADAS 2 

Z340 - SUPERVISÃO DE PRIMEIRA GRAVIDEZ NORMAL 2 

Z356 - SUPERVISÃO DE PRIMIGESTA MUITO JOVEM 2 

Z449 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE APARELHO DE PRÓTESE EXTERNA NÃO 

ESPECIFICADO 
2 

Z722 - USO DE DROGA 2 

Z763 - PESSOA EM BOA SAÚDE ACOMPANHANDO PESSOA DOENTE 2 

Z765 - PESSOA FINGINDO SER DOENTE [SIMULAÇÃO CONSCIENTE] 2 

Z811 - HISTÓRIA FAMILIAR DE ABUSO DE ÁLCOOL 2 

Z880 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA À PENICILINA 2 

Z889 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS 

BIOLÓGIC... 
2 

Z965 - PRESENÇA DE RAIZ DENTÁRIA E IMPLANTES MANDIBULARES 2 

A010 - FEBRE TIFÓIDE 1 

A014 - FEBRE PARATIFÓIDE NÃO ESPECIFICADA 1 

A028 - OUTRAS INFECÇÕES ESPECIFICADAS POR SALMONELA 1 
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A029 - INFECÇÃO NÃO ESPECIFICADA POR SALMONELA 1 

A041 - INFECÇÃO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGÊNICA 1 

A044 - OUTRAS INFECÇÕES INTESTINAIS POR ESCHERICHIA COLI 1 

A045 - ENTERITE POR CAMPYLOBACTER 1 

A053 - INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA A VIBRIO PARAHEMOLYTICUS 1 

A058 - OUTRAS INTOXICAÇÕES ALIMENTARES BACTERIANAS ESPECIFICADAS 1 

A065 - ABSCESSO AMEBIANO DO PULMÃO 1 

A068 - INFECÇÃO AMEBIANA DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES 1 

A081 - GASTROENTEROPATIA AGUDA PELO AGENTE DE NORWALK                                                                                1 

A082 - ENTERITE POR ADENOVÍRUS                                                                                                                                                                 1 

A085 - OUTRAS INFECÇÕES INTESTINAIS ESPECIFICADAS                                                                                                                                                             1 

A150 - TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO POR EXAME MICROSCÓPICO 

DA EXPECTORA...                                                                     
1 

A152 - TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO HISTOLÓGICA                                                                            1 

A160 - TUBERCULOSE PULMONAR COM EXAMES BACTERIOLÓGICO E HISTOLÓGICO 

NEGATIVOS                                                                                  
1 

A162 - TUBERCULOSE PULMONAR, SEM MENÇÃO DE CONFIRMAÇÃO BACTERIOLÓGICA 

OU HISTOLÓ...                                                                      
1 

A188 - TUBERCULOSE DE OUTROS ÓRGÃOS ESPECIFICADOS                                                                                   1 

A192 - TUBERCULOSE MILIAR AGUDA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                          1 

A259 - FEBRE TRANSMITIDA POR MORDEDURA DE RATO, TIPO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                           1 

A270 - LEPTOPIROSE ICTEROHEMORRÁGICA                                                                                                1 

A279 - LEPTOSPIROSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                1 

A288 - OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS ZOONÓTICAS ESPECIFICADAS NÃO 

CLASSIFICADAS EM ...                                                                         
1 

A309 - HANSENÍASE [LEPRA] NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                       1 

A403 - SEPTICEMIA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIA                                                                                                                                                                   1 

A418 - OUTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS                                                                                             1 

A429 - ACTINOMICOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                1 

A488 - OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS ESPECIFICADAS                                                                                     1 
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A498 - OUTRAS INFECÇÕES BACTERIANAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                                 1 

A545 - FARINGITE GONOCÓCICA                                                                                                                                                               1 

A561 - INFECÇÃO POR CLAMÍDIAS, PELVIPERITONIAL E DE OUTROS ÓRGÃOS 

GENITURINÁRIOS                                                                                  
1 

A598 - OUTRAS LOCALIZAÇÕES DE TRICOMONÍASE                                                                                          1 

A599 - TRICOMONÍASE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                1 

A681 - FEBRE RECORRENTE TRANSMITIDA POR CARRAPATOS                                                                                  1 

A690 - ESTOMATITE ULCERATIVA NECROTIZANTE                                                                                                                      1 

A821 - RAIVA URBANA                                                                                                                                                                                1 

A929 - FEBRE VIRAL TRANSMITIDA POR MOSQUITOS, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                             1 

A951 - FEBRE AMARELA URBANA                                                                                                         1 

B005 - AFECÇÕES OCULARES DEVIDAS AO VÍRUS DO HERPES                                                                                 1 

B007 - DOENÇA DISSEMINADA DEVIDA AO VÍRUS DO HERPES                                                                                 1 

B081 - MOLUSCO CONTAGIOSO                                                                                                           1 

B085 - FARINGITE VESICULAR DEVIDA A ENTEROVÍRUS                                                                                                  1 

B189 - HEPATITE VIRAL CRÔNICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                              1 

B199 - HEPATITE VIRAL, NÃO ESPECIFICADA, SEM COMA                                                       1 

B203 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS INFECÇÕES VIRAIS                                                                        1 

B205 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS MICOSES                                                                                 1 

B218 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS                                                                       1 

B238 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRA AFECÇÕES ESPECIFICADAS              1 

B261 - MENINGITE POR CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA]                                                                                 1 

B263 - PANCREATITE POR CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDÊMICA]                                                                               1 

B279 - MONONUCLEOSE INFECCIOSA NÃO ESPECIFICADA                                                                                     1 

B300 - CERATOCONJUNTIVITE DEVIDA A ADENOVÍRUS                                                                                                                          1 

B338 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS POR VÍRUS                                                                                                                                                                    1 

B340 - INFECÇÃO POR ADENOVÍRUS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                                  1 

B348 - OUTRAS INFECÇÕES POR VÍRUS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                                   1 

B358 - OUTRAS DERMATOFITOSES                                                                                                            1 
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B359 - DERMATOFITOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                      1 

B372 - CANDIDÍASE DA PELE E DAS UNHAS                                                                                                                                                     1 

B374 - CANDIDÍASE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES UROGENITAIS                                                                                                                                                   1 

B402 - BLASTOMICOSE PULMONAR NÃO ESPECIFICADA                                                                                       1 

B403 - BLASTOMICOSE CUTÂNEA                                                                                                         1 

B430 - CROMOMICOSE CUTÂNEA                                                                                                          1 

B463 - MUCORMICOSE CUTÂNEA                                                                                                          1 

B559 - LEISHMANIOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                1 

B570 - FORMA AGUDA DA DOENÇA DE CHAGAS, COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO                                                                       1 

B572 - DOENÇA DE CHAGAS (CRÔNICA) COM COMPROMETIMENTO CARDÍACO                                   1 

B588 - TOXOPLASMOSE COM COMPROMETIMENTO DE OUTROS ÓRGÃOS                                                                            1 

B589 - TOXOPLASMOSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                1 

B59 - PNEUMOCISTOSE                                                                                                                      1 

B651 - ESQUISTOSSOMOSE DEVIDA AO SCHISTOSOMA MANSONI [ESQUISTOSSOMOSE 

INTESTINAL...                                                                    
1 

B690 - CISTICERCOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL                                                                          1 

B769 - ANCILOSTOMÍASE NÃO ESPECIFICADA                                                                                              1 

B830 - LARVA MIGRANS VISCERAL                                                                                                       1 

B839 - HELMINTÍASE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                 1 

B958 - ESTAFILOCOCO NÃO ESPECIFICADO, COMO CAUSA DE DOENÇAS 

CLASSIFICADAS EM OUT...                                                                           
1 

B960 - MYCOPLASMA PNEUMONIAE [M. PNEUMONIAE], COMO CAUSA DE DOENÇAS 

CLASSIFICADA...                                                                        
1 

C003 - NEOPLASIA MALIGNA DO LÁBIO SUPERIOR, FACE INTERNA                                                                            1 

C01 - NEOPLASIA MALIGNA DA BASE DA LÍNGUA                                                                                          1 

C022 - NEOPLASIA MALIGNA DA FACE VENTRAL DA LÍNGUA                                                                                       1 

C028 - NEOPLASIA MALIGNA DA LÍNGUA COM LESÃO INVASIVA                                                                                                                                    11 

C111 - NEOPLASIA MALIGNA DA PAREDE POSTERIOR DA NASOFARINGE                                                     1 

C12 - NEOPLASIA MALIGNA DO SEIO PIRIFORME                                                                                          1 
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C131 - NEOPLASIA MALIGNA DA PREGA ARIEPIGLÓTICA, FACE HIPOFARÍNGEA                                                                  1 

C154 - NEOPLASIA MALIGNA DO TERÇO MÉDIO DO ESÔFAGO                                                                                                    1 

C158 - NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO COM LESÃO INVASIVA                                                                                                                                              1 

C179 - NEOPLASIA MALIGNA DO INTESTINO DELGADO, NÃO ESPECIFICADO                                                                    1 

C220 - CARCINOMA DE CÉLULAS HEPÁTICAS                                                                                               1 

C258 - NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS COM LESÃO INVASIVA                                                                             1 

C260 - NEOPLASIA MALIGNA DO TRATO INTESTINAL, PARTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                        1 

C328 - NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE COM LESÃO INVASIVA                                                 1 

C398 - NEOPLASIA MALIGNA DO APARELHO RESPIRATÓRIO E DOS ÓRGÃOS 

INTRATORÁCICOS CO...                                                                         
1 

C401 - NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS CURTOS DOS MEMBROS SUPERIORES                                                                    1 

C402 - NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS LONGOS DOS MEMBROS INFERIORES                                                                                                                  1 

C403 - NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS CURTOS DOS MEMBROS INFERIORES                                                                    1 

C412 - NEOPLASIA MALIGNA DA COLUNA VERTEBRAL                                                                                        1 

C449 - NEOPLASIA MALIGNA DA PELE, NÃO ESPECIFICADA                                                                                  1 

C460 - SARCOMA DE KAPOSI DA PELE                                                                                                                                                 1 

C508 - NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA COM LESÃO INVASIVA                                                                                                                                                    1 

C762 - NEOPLASIA MALIGNA DO ABDOME                                                                                           1 

C791 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DA BEXIGA, DE OUTRO ÓRGÃO URINÁRIO E 

NÃO ESP...                                                                            
1 

C819 - DOENÇA DE HODGKIN, NÃO ESPECIFICADA                                                                                          1 

C843 - LINFOMA LINFOEPITELIÓIDE                                                                                                                           1 

C962 - TUMOR MALIGNO DE MASTÓCITOS                                                                                                                                           1 

D000 - CARCINOMA IN SITU DOS LÁBIOS, CAVIDADE ORAL E FARINGE                                                                                                                                   1 

D010 - CARCINOMA IN SITU DO CÓLON                                                                                                   1 

D100 - NEOPLASIA BENIGNA DOS LÁBIOS                                                                                                 1 

D172 - NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO DOS 

MEMBROS                                                                                          
1 

D177 - NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES                                                                                          1 



 

 

Pá
gi

na
16

08
 

D179 - NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                   1 

D223 - NEVO MELANOCÍTICO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS 

DA FACE                                                                                     
1 

D251 - LEIOMIOMA INTRAMURAL DO ÚTERO                                                                                                1 

D291 - NEOPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA                                                                                                                  1 

D297 - NEOPLASIA BENIGNA DE OUTROS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS                                                                                                                     1 

D370 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DO LÁBIO, 

CAVIDADE ORA...                                                                       
1 

D379 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE ÓRGÃO 

DIGESTIVO, NÃ...                                                                       
1 

D460 - ANEMIA REFRATÁRIA SEM SIDEROBLASTOS                                                                                                                                                  1 

D461 - ANEMIA REFRATÁRIA COM SIDEROBLASTOS                                                                                                                                                                           1 

D489 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO SEM OUTRA 

ESPECIFICAÇÃ...                                                                       
1 

D528 - OUTRAS ANEMIAS POR DEFICIÊNCIA DE FOLATO                                                                                     1 

D532 - ANEMIA ESCORBÚTICA                                                                                                                                1 

D569 - TALASSEMIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                     1 

D571 - ANEMIA FALCIFORME SEM CRISE                                                                                                                                                               1 

D619 - ANEMIA APLÁSTICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                  1 

D638 - ANEMIA EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                   1 

D688 - OUTROS DEFEITOS ESPECIFICADOS DA COAGULAÇÃO                                                                                  1 

D689 - DEFEITO DE COAGULAÇÃO NÃO ESPECIFICADO                                                                                       1 

D690 - PÚRPURA ALÉRGICA                                                                                                                                      1 

D691 - DEFEITOS QUALITATIVOS DAS PLAQUETAS                                                                                                                             1 

D699 - AFECÇÃO HEMORRÁGICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                 1 

D733 - ABSCESSO DO BAÇO                                                                                                                                                                                                                         1 

E060 - TIREOIDITE AGUDA                                                                                                             1 

E101 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE                                                                                1 

E104 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES 

NEUROLÓGICAS                                                                                        
1 
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E113 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES 

OFTÁLMICAS                                                                                    
1 

E117 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES 

MÚLTIPLAS                                                                                       
1 

E125 - DIABETES MELLITUS RELACIONADO COM A DESNUTRIÇÃO - COM 

COMPLICAÇÕES CIRCUL...                                                                          
1 

E146 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM OUTRAS COMPLICAÇÕES 

ESPECIFICADA...                                                                             
1 

E244 - SÍNDROME DE PSEUDO-CUSHING INDUZIDA PELO ÁLCOOL                                                                                                 1 

E349 - TRANSTORNO ENDÓCRINO NÃO ESPECIFICADO                                                                                        1 

E43 - DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA GRAVE NÃO ESPECIFICADA                                                                                              1 

E568 - DEFICIÊNCIA DE OUTRAS VITAMINAS                                                                                                                                                     1 

E640 - SEQÜELAS DE DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA                                                                                                                                                            1 

E649 - SEQÜELAS DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL NÃO ESPECIFICADA                                                                         1 

E785 - HIPERLIPIDEMIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                              1 

E790 - HIPERURICEMIA SEM SINAIS DE ARTRITE INFLAMATÓRIA E DE DOENÇA COM 

TOFOS                                                                                          
1 

E870 - HIPEROSMOLARIDADE E HIPERNATREMIA                                                                                                                                                1 

E871 - HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA                                                                                                                                                                                       1 

E875 - HIPERPOTASSEMIA                                                                                                                                                                                                                              1 

E878 - OUTROS TRANSTORNOS DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO NÃO 

CLASSIFICADOS EM O...                                                                          
1 

F001 - DEMÊNCIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO TARDIO                                                                             1 

F018 - OUTRA DEMÊNCIA VASCULAR                                                                                                                             1 

F03 - DEMÊNCIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                  1 

F04 - SÍNDROME AMNÉSICA ORGÂNICA NÃO INDUZIDA PELO ÁLCOOL OU POR OUTRAS 

SUBSTÂN...                                                                          
1 

F108 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - OUTROS 

TRANSTORNOS...                                                                        
1 
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F117 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO DE OPIÁCEOS - TRANST. 

PSICÓT. RES...                                                                                  
1 

F119 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO DE OPIÁCEOS - TRANSTORNO 

MENTAL O...                                                                            
1 

F125 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO CANABINÓIDES - TRANSTORNO 

PSICÓTI...                                                                            
1 

F133 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO SEDAT./HIPNÓT. - SÍNDROME 

[ESTADO...                                                                                
1 

F142 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - SÍNDROME DE 

DEPENDÊNCIA                                                                                
1 

F143 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - SÍNDROME 

[ESTADO] DE AB...                                                                              
1 

F144 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - SÍNDROME DE 

ABSTINÊNCIA...                                                                             
1 

F145 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - TRANSTORNO 

PSICÓTICO                                                                                        
1 

F148 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO COCAÍNA - OUTROS 

TRANSTORNOS MENT...                                                                          
1 

F165 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO ALUCINÓGENOS - 

TRANSTORNO PSICÓTI...                                                                           
1 

F180 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO SOLVENTES VOLÁTEIS - 

INTOXICAÇÃO ...                                                                               
1 

F187 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO SOLVENTES VOLÁTEIS - 

TRANST. PSIC...                                                                                 
1 

F191 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

USO NOC...                                                                                  
1 

F193 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

SÍNDROM...                                                                                  
1 

F199 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - 

TRANST....                                                                                    
1 
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F203 - ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA                                                                                                                                                                                           1 

F228 - OUTROS TRANSTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES                                                                           1 

F230 - TRANSTORNO PSICÓTICO AGUDO POLIMORFO, SEM SINTOMAS 

ESQUIZOFRÊNICOS                                                                                            
1 

F250 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO MANÍACO                                                                                    1 

F258 - OUTROS TRANSTORNOS ESQUIZOAFETIVOS                                                                                                                                            1 

F28 - OUTROS TRANSTORNOS PSICÓTICOS NÃO-ORGÂNICOS                                               11 

F309 - EPISÓDIO MANÍACO NÃO ESPECIFICADO                                                                                            1 

F311 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO SEM SINTOMAS 

PSICÓTICO...                                                                            
1 

F319 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NÃO ESPECIFICADO                                                                                                1 

F322 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS                                                                                                                                          1 

F332 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM 

SINTOMAS PSICÓ...                                                                          
1 

F338 - OUTROS TRANSTORNOS DEPRESSIVOS RECORRENTES                                                                                   1 

F39 - TRANSTORNO DO HUMOR [AFETIVO] NÃO ESPECIFICADO                                                                                              1 

F401 - FOBIAS SOCIAIS                                                                                                                                                                                   1 

F409 - TRANSTORNO FÓBICO-ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                         1 

F429 - TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO NÃO ESPECIFICADO                                                                           1 

F431 - ESTADO DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICO                                                                                                                   1 

F450 - TRANSTORNO DE SOMATIZAÇÃO                                                                                                    1 

F453 - TRANSTORNO NEUROVEGETATIVO SOMATOFORME                                                                                       1 

F458 - OUTROS TRANSTORNOS SOMATOFORMES                                                                                                                                1 

F500 - ANOREXIA NERVOSA                                                                                                                                                                                     1 

F501 - ANOREXIA NERVOSA ATÍPICA                                                                                                                                                                                        1 

F502 - BULIMIA NERVOSA                                                                                                                                                                                                                      1 

F509 - TRANSTORNO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESPECIFICADO                                                                      1 

F518 - OUTROS TRANSTORNOS DO SONO DEVIDOS A FATORES NÃO-ORGÂNICOS                                                                                                        1 

F529 - DISFUNÇÃO SEXUAL NÃO DEVIDA A TRANSTORNO OU À DOENÇA ORGÂNICA, 

NÃO ESPECI...                                                                          
1 
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F530 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS LEVES ASSOCIADOS AO 

PUERPÉRIO Ñ CLA...                                                                         
1 

F55 - ABUSO DE SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PRODUZEM DEPENDÊNCIA                                                                            1 

F680 - SINTOMAS FÍSICOS AUMENTADOS POR FATORES PSICOLÓGICOS                                                                         1 

F780 - OUTRO RETARDO MENTAL - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE 

COMPROMETIMENTO MÍNIMO...                                                                       
1 

F808 - OUTROS TRANSTORNOS DE DESENVOLVIMENTO DA FALA OU DA LINGUAGEM                                                                1 

F841 - AUTISMO ATÍPICO                                                                                                                                                                                                                 1 

F89 - TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO NÃO ESPECIFICADO                                                                   1 

F900 - DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO                                                                                                                                          1 

F912 - DISTÚRBIO DE CONDUTA DO TIPO SOCIALIZADO                                                                                                                                                                1 

G020 - MENINGITE EM DOENÇAS VIRAIS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                     1 

G039 - MENINGITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                   1 

G062 - ABSCESSO EXTRADURAL E SUBDURAL NÃO ESPECIFICADOS                                                                             1 

G20 - DOENÇA DE PARKINSON                                                                                                                                    1 

G301 - DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO TARDIO                                                                                                                                 1 

G308 - OUTRAS FORMAS DE DOENÇA DE ALZHEIMER                                                                                                                                                                       1 

G312 - DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO DEVIDA AO ÁLCOOL                                                                         1 

G401 - EPILEPSIA E SÍNDR. EPILÉPT. SINTOM. DEF. POR SUA LOCAL. (FOCAL - 

PARCIAL)...                                                                                             
1 

G402 - EPILEPSIA E SÍNDR. EPILÉPT. SINTOM. DEF. POR SUA LOCAL. (FOCAL - 

PARCIAL)...                                                                                             
1 

G405 - SÍNDROMES EPILÉPTICAS ESPECIAIS                                                                                                                                                                            1 

G411 - ESTADO DE PEQUENO MAL EPILÉPTICO                                                                            1 

G453 - AMAUROSE FUGAZ                                                                                                               1 

G468 - OUTRAS SÍNDROMES VASCULARES CEREBRAIS EM DOENÇAS 

CEREBROVASCULARES                                                                                         
1 

G478 - OUTROS DISTÚRBIOS DO SONO                                                                                                    1 

G479 - DISTÚRBIO DO SONO, NÃO ESPECIFICADO                                                                                                       1 

G509 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO NERVO TRIGÊMEO                                                                                                                                  1 
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G518 - OUTROS TRANSTORNOS DO NERVO FACIAL                                                                        1 

G541 - TRANSTORNOS DO PLEXO LOMBOSSACRAL                                                                                            1 

G544 - TRANSTORNOS DAS RAÍZES LOMBOSSACRAS NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA 

PARTE                                                                                        
1 

G549 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS                                                                                    1 

G578 - OUTRAS MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS INFERIORES                                                   1 

  1 

G588 - OUTRAS MONONEUROPATIAS ESPECIFICADAS                                                                                         1 

G600 - NEUROPATIA HEREDITÁRIA MOTORA E SENSORIAL                                                                                    1 

G711 - TRANSTORNOS MIOTÔNICOS                                                                                                       1 

G719 - TRANSTORNO MUSCULAR PRIMÁRIO NÃO ESPECIFICADO                                                                                      1 

G919 - HIDROCEFALIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                              1 

G960 - FÍSTULA LIQUÓRICA                                                                                                                                                                                                      1 

H023 - BLEFAROCALÁSIA                                                                                                                                                                                                                   1 

H024 - PTOSE DA PÁLPEBRA                                                                                                                                                                                                                       1 

H025 - OUTROS TRANSTORNOS QUE AFETAM A FUNÇÃO DA PÁLPEBRA                                                                    1 

H026 - XANTELASMA DA PÁLPEBRA                                                                                                       1 

H050 - INFLAMAÇÃO AGUDA DA ÓRBITA                                                                                                   1 

H052 - AFECÇÕES EXOFTÁLMICAS                                                                                                        1 

H055 - CORPO ESTRANHO (ANTIGO) RETIDO CONSEQÜENTE A FERIMENTO 

PERFURANTE DA ÓRBI...                                                                         
1 

H063 - OUTROS TRANSTORNOS DA ÓRBITA EM DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA 

PARTE                                                                                         
1 

H114 - OUTROS TRANSTORNOS VASCULARES E CISTOS CONJUNTIVAIS                                                                          1 

H119 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA CONJUNTIVA                                                                                    1 

H132 - CONJUNTIVITE EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                                                   1 

H138 - OUTROS TRANSTORNOS DA CONJUNTIVA EM DOENÇA CLASSIFICADAS EM 

OUTRA PARTE                                                                                 
1 

H168 - OUTRAS CERATITES                                                                                                             1 

H169 - CERATITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                    1 
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H210 - HIFEMA                                                                                                                                                                                                                                   1 

H258 - OUTRAS CATARATAS SENIS                                                                                                       1 

H269 - CATARATA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                    1 

H332 - DESCOLAMENTO SEROSO DA RETINA                                                                                                             1 

H404 - GLAUCOMA SECUNDÁRIO A INFLAMAÇÃO OCULAR                                                                                                                                   1 

H409 - GLAUCOMA NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                 1 

H441 - OUTRAS ENDOFTALMITES                                                                                                  1 

H446 - CORPO ESTRANHO RETIDO (ANTIGO) INTRA-OCULAR DE NATUREZA MAGNÉTICA                                                                       1 

H450 - HEMORRAGIA VÍTREA EM DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                    1 

H458 - OUTROS TRANSTORNOS DO HUMOR VÍTREO E DO GLOBO OCULAR EM DOENÇAS 

CLASSIFIC...                                                                      
1 

H538 - OUTROS DISTÚRBIOS VISUAIS                                                                                                    1 

H588 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OLHO E ANEXOS EM DOENÇAS 

CLASSIFICADA...                                                                       
1 

H610 - PERICONDRITE DO PAVILHÃO DA ORELHA                                                                                            1 

H611 - TRANSTORNOS NÃO-INFECCIOSOS DO PAVILHÃO DA ORELHA                                                                                                                 1 

H613 - ESTENOSE ADQUIRIDA DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO                                                     1 

H623 - OTITE EXTERNA EM OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

CLASSIFICADAS ...                                                                              
1 

H653 - OTITE MÉDIA MUCÓIDE CRÔNICA                                                                                                  1 

H670 - OTITE MÉDIA EM DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                                1 

H709 - MASTOIDITE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                                1 

H720 - PERFURAÇÃO CENTRAL DA MEMBRANA DO TÍMPANO                                                                                 1 

H818 - OUTROS TRANSTORNOS DA FUNÇÃO VESTIBULAR                                                                                      1 

H833 - EFEITOS DO RUÍDO SOBRE O OUVIDO INTERNO                                                                                      1 

H838 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO OUVIDO INTERNO                                                                                   1 

H839 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO OUVIDO INTERNO                                                                                                                                                1 

H911 - PRESBIACUSIA                                                                                                                    1 

H918 - OUTRAS PERDAS DE AUDIÇÃO ESPECIFICADAS                                                                                       1 
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H921 - OTORRÉIA                                                                                                                                                                       1 

H922 - OTORRAGIA                                                                                                                                                                     1 

I011 - ENDOCARDITE REUMÁTICA AGUDA                                                                                                  1 

I018 - OUTRAS FORMAS DE DOENÇA CARDÍACA REUMÁTICA AGUDA                                                                             1 

I061 - INSUFICIÊNCIA AÓRTICA REUMÁTICA                                                                                                     1 

I129 - DOENÇA RENAL HIPERTENSIVA SEM INSUFICIÊNCIA RENAL                                                                                                                1 

I132 - DOENÇA CARDÍACA E RENAL HIPERTENSIVA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

(CONGESTI...                                                                              
1 

I151 - HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA A OUTRAS AFECÇÕES RENAIS                                                                              1 

I201 - ANGINA PECTORIS COM ESPASMO DOCUMENTADO                                                                                      1 

I212 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCÁRDIO DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES                                                                                                1 

I228 - INFARTO DO MIOCÁRDIO RECORRENTE DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES                                                       1 

I249 - DOENÇA ISQUÊMICA AGUDA DO CORAÇÃO NÃO ESPECIFICADA                                                                           1 

I256 - ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENCIOSA                                                                                               1 

I260 - EMBOLIA PULMONAR COM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO                                                                                      1 

I269 - EMBOLIA PULMONAR SEM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO                                                                                                                                   1 

I270 - HIPERTENSÃO PULMONAR PRIMÁRIA                                                                                                1 

I420 - CARDIOMIOPATIA DILATADA                                                                                                      1 

I427 - CARDIOMIOPATIA DEVIDA A DROGAS E OUTROS AGENTES EXTERNOS                                                                     1 

I441 - BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR DE SEGUNDO GRAU                                                                                      1 

I442 - BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL                                                                                                                                                1 

I455 - OUTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE BLOQUEIO CARDÍACO                                                                                                                                           1 

I456 - SÍNDROME DE PRÉ-EXCITAÇÃO                                                                                                                  1 

I461 - MORTE SÚBITA (DE ORIGEM) CARDÍACA, DESCRITA DESTA FORMA                                                                      1 

I479 - TAQUICARDIA PAROXÍSTICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                     1 

I517 - CARDIOMEGALIA                                                                                                                            1 

I618 - OUTRAS HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS                                                                                                               1 

I671 - ANEURISMA CEREBRAL NÃO-ROTO                                                                                                                                                         1 

I674 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA                                                                                                                                                                                     1 
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I679 - DOENÇA CEREBROVASCULAR NÃO ESPECIFICADA                                                                 1 

I693 - SEQÜELAS DE INFARTO CEREBRAL                                                                                                 1 

I770 - FÍSTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA                                                                                              1 

I861 - VARIZES ESCROTAIS                                                                                                            1 

I952 - HIPOTENSÃO DEVIDA A DROGAS                                                                                                   1 

J013 - SINUSITE ESFENOIDAL AGUDA                                                                                                    1 

J051 - EPIGLOTITE AGUDA                                                                                                                     1 

J101 - INFLUENZA COM OUTRAS MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS, DEVIDA A OUTRO 

VÍRUS DA...                                                                            
1 

J122 - PNEUMONIA DEVIDA À PARAINFLUENZA                                                                              1 

J151 - PNEUMONIA DEVIDA A PSEUDOMONAS                                                                                               1 

J152 - PNEUMONIA DEVIDA A STAPHYLOCOCCUS                                                                                            1 

J170 - PNEUMONIA EM DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                1 

J201 - BRONQUITE AGUDA DEVIDA A HAEMOPHILUS INFLUENZAE                                                                                                               1 

J323 - SINUSITE ESFENOIDAL CRÔNICA                                                                                                                                                                                           1 

J339 - PÓLIPO NASAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                    1 

J342 - DESVIO DO SEPTO NASAL                                                                                                        1 

J348 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DO NARIZ E DOS SEIOS PARANASAIS                                                             1 

J358 - OUTRAS DOENÇAS CRÔNICAS DAS AMÍGDALAS E DAS ADENÓIDES                                                                        1 

J359 - DOENÇAS DAS AMÍGDALAS E DAS ADENÓIDES NÃO ESPECIFICADAS                                                                                                                      1 

J370 - LARINGITE CRÔNICA                                                                                                                                                                                                                          1 

J387 - OUTRAS DOENÇAS DA LARINGE                                                                                                    1 

J390 - ABSCESSO RETROFARÍNGEO E PARAFARÍNGEO                                                                                        1 

J393 - REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES DE 

LOCALIZAÇÃO NÃ...                                                                              
1 

J678 - PNEUMONITES DE HIPERSENSIBILIDADE, DEVIDAS A OUTRAS POEIRAS 

ORGÂNICAS                                                                                           
1 

J682 - INFLAMAÇÃO VIAS AÉREAS SUPER. DEV. PROD. QUÍM., GASES, FUMAÇAS E 

VAPORES,...                                                                                    
1 
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J688 - OUTRAS AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DEVIDA A PRODUTOS QUÍMICOS, GASES, 

FUMAÇAS ...                                                                            
1 

J698 - PNEUMONITE DEVIDA A OUTROS SÓLIDOS E LÍQUIDOS                                                                                                                      1 

J851 - ABSCESSO DO PULMÃO COM PNEUMONIA                                                                                                                                                                                1 

J90 - DERRAME PLEURAL NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE                                                                              1 

J930 - PNEUMOTÓRAX DE TENSÃO, ESPONTÂNEO                                                                                            1 

J931 - OUTRAS FORMAS DE PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO                                                                                      1 

J939 - PNEUMOTÓRAX NÃO ESPECIFICADO                                                                                                          1 

J969 - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                        1 

J982 - ENFISEMA INTERSTICIAL                                                                                                                                                                                           1 

J983 - ENFISEMA COMPENSATÓRIO                                                                                                                                                                                                        1 

J984 - OUTROS TRANSTORNOS PULMONARES                                                                                        1 

K001 - DENTES SUPRANUMERÁRIOS                                                                                                       1 

K005 - ANOMALIAS HEREDITÁRIAS DA ESTRUTURA DENTÁRIA NÃO CLASSIFICADAS EM 

OUTRA P...                                                                            
1 

K048 - CISTO RADICULAR                                                                                                                         1 

K069 - TRANSTORNO DA GENGIVA E DO REBORDO ALVEOLAR SEM DENTES SEM OUTRA 

ESPECIFI...                                                                          
1 

K072 - ANOMALIAS DA RELAÇÃO ENTRE AS ARCADAS DENTÁRIAS                                                                    1 

K073 - ANOMALIAS DA POSIÇÃO DOS DENTES                                                                                              1 

K075 - ANORMALIDADES DENTOFACIAIS FUNCIONAIS                                                                                        1 

K078 - OUTRAS ANOMALIAS DENTOFACIAIS                                                                                                1 

K098 - OUTROS CISTOS DA REGIÃO ORAL NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE                                                                                      1 

K119 - DOENÇA DE GLÂNDULA SALIVAR, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                               1 

K130 - DOENÇAS DOS LÁBIOS                                                                                                           1 

K132 - LEUCOPLASIA E OUTRAS AFECÇÕES DO EPITÉLIO ORAL, INCLUSIVE DA LÍNGUA                                                          1 

K135 - FIBROSE ORAL SUBMUCOSA                                                                                                       1 

K222 - OBSTRUÇÃO DO ESÔFAGO                                                                                                                           1 

K250 - ÚLCERA GÁSTRICA - AGUDA COM HEMORRAGIA                                                                                                                             1 
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K256 - ÚLCERA GÁSTRICA - CRÔNICA OU NÃO ESPECIFICADA COM HEMORRAGIA E 

PERFURAÇÃO                                                                               
1 

K261 - ÚLCERA DUODENAL - AGUDA COM PERFURAÇÃO                                                                                                         1 

K262 - ÚLCERA DUODENAL - AGUDA COM HEMORRAGIA E PERFURAÇÃO                                                                                            1 

K263 - ÚLCERA DUODENAL - AGUDA SEM HEMORRAGIA OU PERFURAÇÃO                                                                                                       1 

K270 - ÚLCERA PÉPTICA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA - AGUDA COM 

HEMORRAGIA                                                                                          
1 

K279 - ÚLCERA PÉPTICA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA - Ñ ESPEC. COMO 

AGUDA/CRÔN...                                                                              
1 

K318 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DO ESTÔMAGO E DO DUODENO                                                                                            1 

K351 - APENDICITE AGUDA COM ABSCESSO PERITONIAL                                                                                                                                                               1 

K410 - HÉRNIA FEMORAL BILATERAL, COM OBSTRUÇÃO, SEM GANGRENA                                                                        1 

K412 - HÉRNIA FEMORAL BILATERAL, SEM OBSTRUÇÃO OU GANGRENA                                                                          1 

K413 - HÉRNIA FEMORAL UNILATERAL OU NÃO ESPECIFICADA, COM OBSTRUÇÃO, SEM 

GANGREN...                                                                          
1 

K421 - HÉRNIA UMBILICAL COM GANGRENA                                                                                                                                                                                          1 

K440 - HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA COM OBSTRUÇÃO, SEM GANGRENA                                                                             1 

K520 - GASTROENTERITE E COLITE DEVIDA À RADIAÇÃO                                                                                    1 

K566 - OUTRAS FORMAS DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL, E AS NÃO ESPECIFICADAS                                                                1 

K573 - DOENÇA DIVERTICULAR DO INTESTINO GROSSO SEM PERFURAÇÃO OU 

ABSCESSO                                                                                             
1 

K603 - FÍSTULA ANAL                                                                                                                                       1 

K611 - ABSCESSO RETAL                                                                                                               1 

K739 - HEPATITE CRÔNICA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                                    1 

K743 - CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA                                                                                                      1 

K744 - CIRROSE BILIAR SECUNDÁRIA                                                                                                    1 

K769 - DOENÇA HEPÁTICA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                                     1 

K801 - CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR COM OUTRAS FORMAS DE COLECISTITE                                                                                             1 

K804 - CALCULOSE DE VIA BILIAR COM COLECISTITE                                                                1 

K831 - OBSTRUÇÃO DE VIA BILIAR                                                                                                      1 
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K851 - PANCREATITE AGUDA BILIAR                                                                                                     1 

K869 - DOENÇA DO PÂNCREAS, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                                  1 

K870 - TRANSTORNOS DA VESÍCULA BILIAR E DAS VIAS BILIARES EM DOENÇAS 

CLASSIFICAD...                                                                                
1 

K909 - MÁ-ABSORÇÃO INTESTINAL, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                               1 

K914 - MAU FUNCIONAMENTO DE COLOSTOMIA E ENTEROSTOMIA                                                                           1 

K928 - OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS DO APARELHO DIGESTIVO                                                                           1 

K929 - DOENÇA DO APARELHO DIGESTIVO, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO                                                                        1 

L033 - CELULITE DO TRONCO                                                                                                                                                             1 

L040 - LINFADENITE AGUDA DE FACE, CABEÇA E PESCOÇO                                                                                                                                                1 

L081 - ERITRASMA                                                                                                                                                                                                                                 1 

L103 - PÊNFIGO BRASILEIRO [FOGO SELVAGEM]                                                                           1 

L109 - PÊNFIGO, NÃO ESPECIFICADO                                                                                                    1 

L130 - DERMATITE HERPETIFORME                                                                                                       1 

L131 - DERMATITE PUSTULAR SUBCORNEANA                                                                                               1 

L231 - DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO DEVIDA A ADESIVOS                                                                              1 

L303 - DERMATITE INFECTADA                                                                                                                         1 

L305 - PITIRÍASE ALBA                                                                                                                                           1 

L400 - PSORÍASE VULGAR                                                                                                                                             1 

L418 - OUTRAS PARAPSORÍASES                                                                                                                                                1 

L443 - LÍQUEN RUBRO MONILIFORME                                                                                                                                                             1 

L506 - URTICÁRIA DE CONTATO                                                                                                                                                                                       1 

L518 - OUTRAS FORMAS DE ERITEMA MULTIFORME                                                                                                                                                                           1 

L558 - OUTRAS QUEIMADURAS SOLARES                                                                                                   1 

L559 - QUEIMADURA SOLAR, NÃO ESPECIFICADA                                                                                           1 

L628 - AFECÇÕES DAS UNHAS EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA 

PARTE                                                                                                 
1 

L639 - ALOPÉCIA AREATA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                   1 

L649 - ALOPÉCIA ANDROGÊNICA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                             1 
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L659 - PERDA DE CABELOS OU PÊLOS NÃO CICATRICIAIS, NÃO ESPECIFICADA                                   1 

L700 - ACNE VULGAR                                                                                                                                                         1 

L703 - ACNE TROPICAL                                                                                                                                                          1 

L704 - ACNE INFANTIL                                                                                                                                                              1 

L705 - ACNE ESCORIADA DAS MULHERES JOVENS                                                                                           1 

L719 - ROSÁCEA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                                    1 

L730 - ACNE QUELÓIDE                                                                                                                                                                                                                             1 

L80 - VITILIGO                                                                                                                                                                                                                                        1 

L813 - MANCHAS CAFÉ-COM-LEITE                                                                                                                        1 

L819 - TRANSTORNO DA PIGMENTAÇÃO, NÃO ESPECIFICADO                                                                                  1 

L88 - PIODERMITE GANGRENOSA                                                                                                                                                        1 

L905 - CICATRIZES E FIBROSE CUTÂNEA                                                                                                                                                                  1 

L922 - GRANULOMA FACIAL [GRANULOMA EOSINÓFILO DA PELE]                                           1 

L929 - AFECÇÕES GRANULOMATOSAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO, NÃO 

ESPECIFICADOS                                                                              
1 

L949 - AFECÇÕES LOCALIZADAS DO TECIDO CONJUNTIVO, NÃO ESPECIFICADAS                                                                 1 

L988 - OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO                                                                                                               1 

M000 - ARTRITE E PIOLIARTRITE ESTAFILOCÓCICAS                                                                                       1 

M002 - OUTRAS ARTRITES E POLIARTRITES ESTREPTOCÓCICAS                                                                               1 

M009 - ARTRITE PIOGÊNICA, NÃO ESPECIFICADA                                                                                          1 

M013 - ARTRITE EM OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM OUTRA 

PARTE                                                                                                
1 

M015 - ARTRITE EM OUTRAS DOENÇAS VIRAIS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                         1 

M032 - OUTRAS ARTROPATIAS PÓS-INFECCIOSAS EM DOENÇAS CLASSIFICADAS EM 

OUTRA PART...                                                                           
1 

M058 - OUTRAS ARTRITES REUMATÓIDES SORO-POSITIVAS                                                                                                                    1 

M059 - ARTRITE REUMATÓIDE SORO-POSITIVA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                              1 

M063 - NÓDULO REUMATÓIDE                                                                                                                                                                                                                     1 

M080 - ARTRITE REUMATÓIDE JUVENIL                                                                                                 1 
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M103 - GOTA DEVIDA À DISFUNÇÃO RENAL                                                                                                1 

M124 - HIDRARTROSE INTERMITENTE                                                                                                     1 

M138 - OUTRAS ARTRITES ESPECIFICADAS                                                                                                1 

M143 - DERMATOARTRITE LIPÓIDE                                                                                                       1 

M153 - ARTROSE MÚLTIPLA SECUNDÁRIA                                                                                                  1 

M165 - OUTRAS COXARTROSES PÓS-TRAUMÁTICAS                                                                                                                  1 

M167 - OUTRAS COXARTROSES SECUNDÁRIAS                                                                                                                                                         1 

M189 - ARTROSE NÃO ESPECIFICADA DA PRIMEIRA ARTICULAÇÃO 

CARPOMETACARPIANA                                                                                               
1 

M219 - DEFORMIDADE ADQUIRIDA NÃO ESPECIFICADA DE MEMBRO                                                                             1 

M231 - MENISCO DISCÓIDE (CONGÊNITO)                                                                                                 1 

M234 - CORPO FLUTUANTE NO JOELHO                                                                                                                1 

M236 - OUTRAS RUPTURAS ESPONTÂNEAS DE LIGAMENTO(S) DO JOELHO                                                                                                             1 

M242 - TRANSTORNOS DE LIGAMENTOS                                                                                                                                                                                                 1 

M254 - DERRAME ARTICULAR                                                                                                            1 

M329 - LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO [SISTÊMICO] NÃO ESPECIFICADO                                                                   1 

M351 - OUTRAS SÍNDROMES SUPERPOSTAS                                                                                                 1 

M438 - OUTRAS DORSOPATIAS DEFORMANTES ESPECIFICADAS                                                                                 1 

M461 - SACROILEÍTE NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                                                                                1 

M489 - ESPONDILOPATIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                                      1 

M512 - OUTROS DESLOCAMENTOS DISCAIS INTERVERTEBRAIS ESPECIFICADOS                                                                   1 

M519 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DE DISCO INTERVERTEBRAL                                                                          1 

M628 - OUTROS TRANSTORNOS MUSCULARES ESPECIFICADOS                                                                                         1 

M665 - RUPTURA ESPONTÂNEA DE TENDÕES NÃO ESPECIFICADOS                                                                                                                                            1 

M673 - SINOVITE TRANSITÓRIA                                                                                                                                                                                                                  1 

M674 - GÂNGLIOS                                                                                                                               1 

M678 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DA SINÓVIA E DO TENDÃO                                                                      1 

M680 - SINOVITE E TENOSSINOVITE EM DOENÇAS BACTERIANAS CLASSIFICADAS EM 

OUTRA PA...                                                                            
1 
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M700 - SINOVITE CREPITANTE CRÔNICA DA MÃO E DO PUNHO                                                                                                                           1 

M754 - SÍNDROME DE COLISÃO DO OMBRO                                                                                                                                                                                          1 

M760 - TENDINITE GLÚTEA                                                                                                             1 

M761 - TENDINITE DO PSOAS                                                                                                           1 

M764 - BURSITE TIBIAL COLATERAL [PELLEGRINI-STIEDA]                                                                                                         1 

M767 - TENDINITE DO PERÔNEO                                                                                                         1 

M769 - ENTESOPATIA DO MEMBRO INFERIOR NÃO ESPECIFICADA                                                                              1 

M772 - PERIARTRITE DO PUNHO                                                                                                                     1 

M775 - OUTRA ENTESOPATIA DO PÉ                                                                                                                                 1 

M778 - OUTRAS ENTESOPATIAS NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE                                                                                                                        1 

M819 - OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                  1 

M856 - OUTRO CISTO ÓSSEO                                                                                                            1 

M862 - OSTEOMIELITE SUBAGUDA                                                                                                        1 

M870 - NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO                                                                                         1 

M872 - OSTEONECROSE DEVIDA A TRAUMATISMO ANTERIOR                                                                                   1 

M879 - OSTEONECROSE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                       1 

M892 - OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DO CRESCIMENTO ÓSSEO                                                                                                       1 

M960 - PSEUDO-ARTROSE APÓS FUSÃO OU ARTRODESE                                                                                   1 

N000 - SÍNDROME NEFRÍTICA AGUDA - ANORMALIDADE GLOMERULAR MINOR                                                                                                1 

N028 - HEMATÚRIA RECIDIVANTE E PERSISTENTE - OUTRAS                                                                                                                       1 

N136 - PIONEFROSE                                                                                                                                                   1 

N159 - DOENÇA RENAL TÚBULO-INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICADA                                                                                                              1 

N179 - INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                            1 

N211 - CÁLCULO URETRAL                                                                                                              1 

N298 - OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO URETER EM OUTRAS DOENÇAS 

CLASSIFICADAS EM ...                                                                         
1 

N312 - BEXIGA NEUROPÁTICA FLÁCIDA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                   1 

N329 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA BEXIGA                                                                                                                                                   1 

N393 - INCONTINÊNCIA DE TENSÃO (STRESS)                                                                                                                                                                                     1 
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N418 - OUTRAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS DA PRÓSTATA                                                                                     1 

N430 - HIDROCELE ENCISTADA                                                                                                          1 

N485 - ÚLCERA DO PÊNIS                                                                                                              1 

N490 - TRANSTORNOS INFLAMATÓRIOS DA VESÍCULA SEMINAL                                                                                1 

N492 - TRANSTORNO INFLAMATÓRIO DO ESCROTO                                                                                            1 

N518 - OUTROS TRANSTORNOS DOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS EM DOENÇAS 

CLASSIFICADA...                                                                     
1 

N600 - CISTO SOLITÁRIO DA MAMA                                                                                                      1 

N62 - HIPERTROFIA DA MAMA                                                                                                          1 

N644 - MASTODINIA                                                                                                                                                                     1 

N649 - TRANSTORNO DA MAMA NÃO ESPECIFICADO                                                                                          1 

N709 - SALPINGITE E OOFORITE NÃO ESPECIFICADAS                                                                                      1 

N710 - DOENÇA INFLAMATÓRIA AGUDA DO ÚTERO                                                                                              1 

N719 - DOENÇA INFLAMATÓRIA NÃO ESPECIFICADA DO ÚTERO                                                                                                                          1 

N759 - DOENÇA NÃO ESPECIFICADA DA GLÂNDULA DE BARTHOLIN                                                1 

N761 - VAGINITE SUBAGUDA E CRÔNICA                                                                                                  1 

N800 - ENDOMETRIOSE DO ÚTERO                                                                                                        1 

N837 - HEMATOMA DO LIGAMENTO LARGO                                                                                                  1 

N850 - HIPERPLASIA GLANDULAR ENDOMETRIAL                                                                                            1 

N880 - LEUCOPLASIA DO COLO DO ÚTERO                                                                                                             1 

N890 - DISPLASIA VAGINAL LEVE                                                                                                                                              1 

N911 - AMENORRÉIA SECUNDÁRIA                                                                                                                                                               1 

N930 - SANGRAMENTOS PÓS-COITO OU DE CONTATO                                                                                                                                                                    1 

N943 - SÍNDROME DE TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL                                                                                      1 

N958 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DA MENOPAUSA E DA 

PERIMENOPAUSA                                                                                                
1 

O002 - GRAVIDEZ OVARIANA                                                                                                            1 

O038 - ABORTO ESPONTÂNEO - COMPLETO OU NÃO ESPEC., COM OUTRAS 

COMPLICAÇÕES OU CO...                                                                         
1 
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O063 - ABORTO NÃO ESPECIFICADO - INCOMPLETO, COM OUTRAS COMPLICAÇÕES OU 

COM COMP...                                                                         
1 

O064 - ABORTO NÃO ESPECIFICADO - INCOMPLETO, SEM COMPLICAÇÕES                                                                                                 1 

O079 - OUTRAS FORMAS, E AS Ñ ESPEC., DE FALHA NA PROV. ABORTO, SEM 

COMPLICAÇÃO                                                                                          
1 

O089 - COMPLICAÇÕES CONSEQÜENTES A ABORTO E GRAVIDEZ ECTÓPICA E MOLAR, 

NÃO ESPEC...                                                                          
1 

O100 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL PRÉ-EXISTENTE COMPLICANDO A GRAVIDEZ, O 

PARTO E O P...                                                                                
1 

O13 - HIPERTENSAO GESTACIONAL (INDUZIDA PELA GRAVIDEZ) SEM PROTEINURIA 

SIGNIFIC...                                                                                 
1 

O16 - HIPERTENSAO MATERNA NAO ESPECIFICADA                                                                       1 

O211 - HIPERÊMESE GRAVÍDICA COM DISTÚRBIO METABÓLICO                                                                                1 

O221 - VARIZES GENITAIS NA GRAVIDEZ                                                                                                 1 

O224 - HEMORRÓIDAS NA GRAVIDEZ                                                                                                      1 

O235 - INFECÇÕES DO TRATO GENITAL NA GRAVIDEZ                                                                                       1 

O239 - OUTRAS INFECÇÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS DO TRATO URINÁRIO NA 

GRAVIDEZ                                                                                           
1 

O244 - DIABETES MELLITUS QUE SURGE DURANTE A GRAVIDEZ                                                                         1 

O264 - HERPES GESTACIONAL                                                                                                           1 

O318 - OUTRAS COMPLICAÇÕES ESPECÍFICAS DE GESTAÇÃO MÚLTIPLA                                                                         1 

O331 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR UMA DESPROPORÇÃO DEVIDA À 

CONTRAÇÃO GERAL ...                                                                         
1 

O348 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR OUTRAS ANORMALIDADES DOS ÓRGÃOS 

PÉLVICOS                                                                                 
1 

O358 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR OUTRAS ANORMALIDADES OU LESÕES 

FETAIS (SUS...                                                                            
1 

O367 - ASSISTÊNCIA PRESTADA À MÃE POR FETO VIÁVEL EM GRAVIDEZ ABDOMINAL                                                                                    1 

O419 - TRANSTORNOS DO LÍQUIDO AMNIÓTICO E DAS MEMBRANAS NÃO 

ESPECIFICADOS                                                                                            
1 
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O420 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, COM INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO 

DENTRO DE...                                                                         
1 

O421 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, COM INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO 

DEPOIS DA...                                                                          
1 

O441 - PLACENTA PRÉVIA COM HEMORRAGIA                                                                                               1 

O620 - CONTRAÇÕES INICIAIS INADEQUADAS                                                                                              1 

O654 - OBSTRUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO DEVIDA A DESPROPORÇÃO FETO-

PÉLVICA, NÃO ES...                                                                          
1 

O658 - OBSTRUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO DEVIDA A OUTRAS ANORMALIDADES 

PÉLVICAS MAT...                                                                         
1 

O664 - FALHA DE TENTATIVA DE TRABALHO DE PARTO, NÃO ESPECIFICADA                                                                    1 

O669 - OBSTRUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO, NÃO ESPECIFICADO                                                                             1 

O678 - OUTRAS HEMORRAGIAS INTRAPARTO                                                                                                1 

O681 - TRABALHO DE PARTO E PARTO COMPLICADOS POR MECÔNIO NO LÍQUIDO 

AMNIÓTICO                                                                                     
1 

O710 - RUPTURA DO ÚTERO ANTES DO INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO                                                                   1 

O721 - OUTRAS HEMORRAGIAS DO PÓS-PARTO IMEDIATO                                                                                                               1 

O753 - OUTRAS INFECÇÕES DURANTE O TRABALHO DE PARTO                                                                                 1 

O755 - DEMORA DO PARTO APÓS RUPTURA ARTIFICIAL DAS MEMBRANAS                                                                                                     1 

O809 - PARTO ÚNICO ESPONTÂNEO, NÃO ESPECIFICADO                                                       1 

O862 - INFECÇÃO DAS VIAS URINÁRIAS SUBSEQÜENTES AO PARTO                                                                            1 

O871 - TROMBOFLEBITE PROFUNDA NO PUERPÉRIO                                                                                          1 

O894 - CEFALÉIA PROVOCADA POR UMA ANESTESIA RAQUIDIANA OU PERIDURAL, 

DURANTE O P...                                                                            
1 

O926 - GALACTORRÉIA                                                                                                                                                                                               1 

O981 - SÍFILIS COMPLICANDO A GRAVIDEZ, O PARTO E O PUERPÉRIO                                                                                                                                     1 

O998 - OUTRAS DOENÇAS E AFECÇÕES ESPECIFICADAS COMPLICANDO A GRAVIDEZ, 

O PARTO E...                                                                           
1 

P071 - OUTROS RECÉM-NASCIDOS DE PESO BAIXO                                                                                                       1 

P154 - LESÃO DA FACE AO NASCER                                                                                                                          1 
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P546 - HEMORRAGIA VAGINAL NEONATAL                                                                                                                                         1 

P592 - ICTERÍCIA NEONATAL DE OUTRAS LESÕES HEPATOCELULARES E DAS NÃO 

ESPECIFICAD...                                                                              
1 

P77 - ENTEROCOLITE NECROTIZANTE DO FETO E DO RECEM-NASCIDO                                                                                                            1 

P833 - OUTROS EDEMAS E OS NÃO ESPECIFICADOS PRÓPRIOS DO FETO E DO RECÉM-

NASCIDO                                                                                 
1 

P914 - DEPRESSÃO CEREBRAL NEONATAL                                                                                                                                                            1 

P95 - MORTE FETAL DE CAUSA NAO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                            1 

Q102 - ENTRÓPIO CONGÊNITO                                                                                                        1 

Q173 - OUTRAS DEFORMIDADES DA ORELHA                                                                                                1 

Q175 - ORELHAS PROEMINENTES                                                                                                         1 

Q279 - MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA DO SISTEMA VASCULAR 

PERIFÉRICO                                                                                       
1 

Q623 - OUTRAS ANOMALIAS OBSTRUTIVAS DA PELVE RENAL E DO URETER                                                                                           1 

Q627 - REFLUXO VÉSICO-URETERO-RENAL CONGÊNITO                                                                                                                                                                  1 

Q643 - OUTRAS FORMAS DE ATRESIA E DE ESTENOSE DE URETRA E DO COLO DA 

BEXIGA                                                                                              
1 

Q668 - OUTRAS DEFORMIDADES CONGÊNITAS DO PÉ                                                                                         1 

Q690 - DEDO(S) DA MÃO SUPRANUMERÁRIO(S)                                                                                                 1 

Q699 - POLIDACTILIA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                       1 

Q711 - AUSÊNCIA CONGÊNITA DO BRAÇO E DO ANTEBRAÇO, COM MÃO PRESENTE                                                                                                            1 

Q909 - SÍNDROME DE DOWN NÃO ESPECIFICADA                                                                                            1 

Q952 - REARRANJO AUTOSSÔMICO EQUILIBRADO EM SUJEITO ANORMAL                                                                         1 

R049 - HEMORRAGIA NÃO ESPECIFICADA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS                                                                           1 

R15 - INCONTINÊNCIA FECAL                                                                                                                                                             1 

R198 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS ESPECIFICADOS RELATIVOS AO APARELHO 

DIGESTIVO E ...                                                                               
1 

R224 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS NO MEMBRO INFERIOR                                                                 1 

R227 - TUMEFAÇÃO, MASSA OU TUMORAÇÃO LOCALIZADAS DE MÚLTIPLAS 

LOCALIZAÇÕES                                                                                           
1 
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R231 - PALIDEZ                                                                                                                                                                                      1 

R296 - TENDÊNCIA A QUEDA, NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE                                                                                                                                       1 

R301 - TENESMO VESICAL                                                                                                                                                                                                                             1 

R390 - EXTRAVASAMENTO DE URINA                                                                                                      1 

R443 - ALUCINAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS                                                                                                1 

R453 - APATIA E DESINTERESSE                                                                                                        1 

R470 - DISFASIA E AFASIA                                                                                                                                                                                 1 

R478 - OUTROS DISTÚRBIOS DA FALA E OS NÃO ESPECIFICADOS                                                                             1 

R578 - OUTRAS FORMAS DE CHOQUE                                                                                                       1 

R611 - HIPERIDROSE GENERALIZADA                                                                                                                             1 

R638 - OUTROS SINTOMAS E SINAIS RELATIVOS A INGESTÃO DE ALIMENTOS E DE 

LÍQUIDOS                                                                                      
1 

R782 - PRESENÇA DE COCAÍNA NO SANGUE                                                                                                1 

R798 - OUTROS ACHADOS ANORMAIS ESPECIFICADOS DE EXAMES QUÍMICOS DO 

SANGUE                                                                                           
1 

R799 - ACHADO ANORMAL DE EXAME QUÍMICO DO SANGUE, NÃO ESPECIFICADO                                                                  1 

R871 - ACHADOS ANORM. MAT. PROV. ÓRGÃOS GENIT. FEM. - NÍVEL HORMONAL 

ANORMAL                                                                                            
1 

R960 - MORTE INSTANTÂNEA                                                                                                            1 

S027 - FRATURAS MÚLTIPLAS ENVOLVENDO OS OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE                                                                   1 

S040 - TRAUMATISMO DO NERVO E DAS VIAS ÓPTICAS                                                                                      1 

S054 - FERIMENTO PENETRANTE DA ÓRBITA COM OU SEM CORPO ESTRANHO                                                                                                    1 

S055 - FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR COM CORPO ESTRANHO                                               1 

S056 - FERIMENTO PENETRANTE DO GLOBO OCULAR SEM CORPO ESTRANHO                                                                      1 

S065 - HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO                                                                                     1 

S070 - LESÃO POR ESMAGAMENTO DA FACE                                                                                                                                       1 

S100 - CONTUSÃO DA GARGANTA                                                                                                                                                                               1 

S122 - FRATURA DE OUTRAS VÉRTEBRAS CERVICAIS ESPECIFICADAS                                      1 

S136 - DISTENSÃO E ENTORSE DE ARTICUL. E DE LIGAM. DE OUTRAS LOCALIZ. E DAS 

NÃO ...                                                                                    
1 
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S143 - TRAUMATISMO DO PLEXO BRAQUIAL                                                                                                1 

S204 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DA PAREDE POSTERIOR DO TÓRAX                                                                         1 

S220 - FRATURA DE VÉRTEBRA TORÁCICA                                                                                                                                                                                       1 

S235 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES DO TÓRAX E DE PARTES NÃO 

ESPECIFICAD...                                                                              
1 

S273 - OUTROS TRAUMATISMOS DO PULMÃO                                                                                                1 

S277 - TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS DE ÓRGÃOS INTRATORÁCICOS                                                                              1 

S297 - TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS DO TÓRAX                                                                                                                                      1 

S298 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO TÓRAX                                                                                                                                                        1 

S317 - FERIMENTOS MÚLTIPLOS DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE                                                                          1 

S320 - FRATURA DE VÉRTEBRA LOMBAR                                                                                                   1 

S324 - FRATURA DO ACETÁBULO                                                                                                         1 

S327 - FRATURAS MÚLTIPLAS DE COLUNA LOMBAR E DA PELVE                                                                               1 

S396 - TRAUMATISMO DE ÓRGÃO(S) INTRA-ABDOMINAL(IS) COM ÓRGÃO(S) PÉLVICO(S)                                                                                        1 

S398 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO ABDOME, DO DORSO E DA PELVE                                            1 

S407 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS MÚLTIPLOS DO OMBRO E DO BRAÇO                                                                      1 

S432 - LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR                                                                                        1 

S437 - ENTORSE E DISTENSÃO DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS 

DA CIN...                                                                               
1 

S440 - TRAUMATISMO DO NERVO CUBITAL [ULNAR] AO NÍVEL DO BRAÇO                                                                       1 

S460 - TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO                                                                           1 

S467 - TRAUMATISMO DE MÚLTIPLOS MÚSCULOS E TENDÕES AO NÍVEL DO OMBRO E 

DO BRAÇO                                                                                
1 

S528 - FRATURA DE OUTRAS PARTES DO ANTEBRAÇO                                                                          1 

S541 - TRAUMATISMO DO NERVO MEDIANO AO NÍVEL DO ANTEBRAÇO                                                                           1 

S564 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO EXTENSOR E TENDÃO DE OUTRO(S) DEDO(S) AO 

NÍVEL DO ...                                                                          
1 

S565 - TRAUMATISMO DE OUTROS MÚSCULOS EXTENSORES E TENDÕES AO NÍVEL DO 

ANTEBRAÇO                                                                          
1 

S598 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO ANTEBRAÇO                                                                               1 
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S599 - TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO DO ANTEBRAÇO                                                                                    1 

S630 - LUXAÇÃO DO PUNHO                                                                                                                     1 

S636 - ENTORSE E DISTENSÃO DO(S) DEDO(S)                                                                                                                1 

S648 - TRAUMATISMO DE OUTROS NERVOS AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO                                                                                                                         1 

S660 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO FLEXOR LONGO E TENDÃO DO POLEGAR AO NÍVEL 

DO PUNHO...                                                                       
1 

S665 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO INTRÍNSECO E TENDÃO DE OUTRO DEDO AO NÍVEL 

DO PUNH...                                                                        
1 

S668 - TRAUMATISMO DE OUTROS MÚSCULOS E TENDÕES AO NÍVEL DO PUNHO E DA 

MÃO                                                                                           
1 

S678 - LESÃO POR ESMAGAMENTO DE OUTRAS PARTES E DAS NÃO ESPECIFICADAS 

DO PUNHO E...                                                                          
1 

S697 - TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS DO PUNHO E DA MÃO                                                                                     1 

S708 - OUTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS DO QUADRIL E DA COXA                                                                                                              1 

S740 - TRAUMATISMO DO NERVO CIÁTICO AO NÍVEL DO QUADRIL E DA COXA                                             1 

S761 - TRAUMATISMO DO MÚSCULO E DO TENDÃO DO QUADRÍCEPS                                                                             1 

S831 - LUXAÇÃO DO JOELHO                                                                                                            1 

S854 - TRAUMATISMO DA VEIA SAFENA MENOR AO NÍVEL DA PERNA                                                                           1 

S862 - TRAUMATISMO DO(S) MÚSCULO(S) E TENDÃO(ÕES) DO GRUPO MUSCULAR 

ANTERIOR AO ...                                                                         
1 

S867 - TRAUMATISMO DE MÚLTIPLOS MÚSCULOS E TENDÕES AO NÍVEL DA PERNA                                                                1 

S889 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PERNA AO NÍVEL NÃO ESPECIFICADO                                                                      1 

S898 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DA PERNA                                                                                                                     1 

S932 - RUPTURA DE LIGAMENTOS AO NÍVEL DO TORNOZELO E DO PÉ                                  1 

S959 - TRAUMATISMO DE VASO SANGÜÍNEO NÃO ESPECIFICADO AO NÍVEL DO 

TORNOZELO E DO...                                                                         
1 

S967 - TRAUMATISMO DE MÚLTIPLOS MÚSCULOS E TENDÕES AO NÍVEL DO 

TORNOZELO E DO PÉ                                                                               
1 

S969 - TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO NÃO ESPECIFICADOS DO TORNOZELO 

E DO PÉ                                                                                    
1 
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S978 - LESÃO POR ESMAGAMENTO DE OUTRAS PARTES DO TORNOZELO E DO PÉ                                                                  1 

S980 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO PÉ AO NÍVEL DO TORNOZELO                                                                             1 

S981 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE APENAS UM ARTELHO                                                                                                                                     1 

S982 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DOIS OU MAIS ARTELHOS                                                     1 

S983 - AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE OUTRAS PARTES DO PÉ                                                                                  1 

S998 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO TORNOZELO E DO PÉ                                                                       1 

T002 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO REGIÕES MÚLTIPLAS DO(S) 

MEMBRO(S) SU...                                                                           
1 

T008 - TRAUMATISMOS SUPERFICIAIS ENVOLVENDO OUTRAS COMBINAÇÕES DE 

REGIÕES DO COR...                                                                       
1 

T08 - FRATURA DA COLUNA NIVEL NAO ESPECIFICADO                                                                                     1 

T090 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO TRONCO, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO                                                                    1 

T115 - TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO NÃO ESPECIFICADO DO MEMBRO 

SUPERIOR, NÍVE...                                                                         
1 

T118 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO MEMBRO SUPERIOR NÍVEL NÃO 

ESPECIFICA...                                                                         
1 

T12 - FRATURA DO MEMBRO INFERIOR, NÍVEL NÃO ESPECIFICADO                                                                              1 

T132 - LUXAÇÃO, ENTORSE DISTENSÃO DE ARTIC. E LIGAM. Ñ ESPECIF. DE MEMBRO 

SUPERI...                                                                                   
1 

T135 - TRAUMATISMO DE MÚSCULO E TENDÃO NÃO ESPECIFICADO DE MEMBRO 

INFERIOR, NÍVE...                                                                           
1 

T138 - OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DE MEMBRO INFERIOR, NÍVEL NÃO 

ESPECIFIC...                                                                            
1 

T140 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE REGIÃO NÃO ESPECIFICADA DO CORPO                   1 

T173 - CORPO ESTRANHO NA LARINGE                                                                                                    1 

T175 - CORPO ESTRANHO NO BRÔNQUIO                                                                                                   1 

T184 - CORPO ESTRANHO NO CÓLON                                                                                                      1 

T185 - CORPO ESTRANHO NO ÂNUS E RETO                                                                                                1 

T188 - CORPO ESTRANHO EM OUTRAS PARTES E PARTES MÚLTIPLAS DO APARELHO 

DIGESTIVO                                                                                  
1 
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T203 - QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU DA CABEÇA E DO PESCOÇO                                          1 

T204 - CORROSÃO DA CABEÇA E DO PESCOÇO, GRAU NÃO ESPECIFICADO                                                                       1 

T223 - QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU DO OMBRO E DO MEMBRO SUPERIOR, 

EXCETO PUNHO E...                                                                        
1 

T250 - QUEIMADURA DO TORNOZELO E DO PÉ, GRAU NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                             1 

T251 - QUEIMADURA DE PRIMEIRO GRAU DO TORNOZELO E DO PÉ                                                                             1 

T254 - CORROSÃO DO TORNOZELO E DO PÉ, GRAU NÃO ESPECIFICADO                                                                         1 

T263 - QUEIMADURA DE OUTRAS PARTES DO OLHO E ANEXOS                                                                                 1 

T264 - QUEIMADURA DO OLHO E ANEXOS, PARTE NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                         1 

T268 - CORROSÃO DE OUTRAS PARTES DO OLHO E ANEXOS                                                                  1 

T277 - CORROSÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO, PARTE NÃO ESPECIFICADA                                                                       1 

T314 - QUEIMADURAS ENVOLVENDO DE 40 - 49% DA SUPERFÍCIE CORPORAL                                                                                                   1 

T360 - INTOXICAÇÃO POR PENICILINAS                                                                                                                                        1 

T404 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS NARCÓTICOS SINTÉTICOS                                                                                                                                               1 

T409 - INTOXICAÇÃO POR OUTROS PSICODISLÉPTICOS E OS NÃO ESPECIFICADOS 

[ALUCINÓGE...                                                                            
1 

T440 - INTOXICAÇÃO POR AGENTES ANTICOLINESTERASE                                                                                    1 

T449 - INTOXICAÇÃO POR OUT. DROGAS QUE AFETAM PRINC. O SIST. NERVOSO 

AUTÔNOMO E ...                                                                              
1 

T461 - INTOXICAÇÃO POR BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO                                           1 

T486 - INTOXICAÇÃO POR ANTIASMÁTICOS NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE                                                               1 

T495 - INTOXICAÇÃO POR DROGAS E PREPARAÇÕES DE USO OFTALMOLÓGICO                                                                    1 

T633 - EFEITO TÓXICO DO VENENO DE ARANHA                                                                                                                                           1 

T676 - FADIGA TRANSITÓRIA DEVIDA AO CALOR                                                                                                                                                                             1 

T700 - OTITE BAROTRAUMÁTICA                                                                                                                                                                                                                 1 

T792 - HEMORRAGIA TRAUMÁTICA SECUNDÁRIA E RECIDIVANTE                                                                               1 

T796 - ISQUEMIA MUSCULAR TRAUMÁTICA                                                                                                 1 

T802 - INFECÇÕES SUBSEQÜENTES À INFUSÃO, TRANSFUSÃO E INJEÇÃO 

TERAPÊUTICA                                                                                                  
1 
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T814 - INFECÇÃO SUBSEQÜENTE A PROCEDIMENTO NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA 

PARTE                                                                                             
1 

T830 - COMPLICAÇÃO MECÂNICA DE CATETER (DE DEMORA) URINÁRIO                                                                         1 

T836 - INFECÇÃO E REAÇÃO INFLAMATÓRIA DEVIDAS À DISPOSITIVO PROTÉTICO, 

IMPLANTE ...                                                                                 
1 

T875 - NECROSE DO COTO DA AMPUTAÇÃO                                                                                                                           1 

T876 - OUTRAS COMPLICAÇÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS DO COTO DE AMPUTAÇÃO                                                                                                      1 

T887 - EFEITO ADVERSO NÃO ESPECIFICADO DE DROGA OU MEDICAMENTO                                                                      1 

T900 - SEQÜELAS DE TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABEÇA                                                                                1 

T904 - SEQÜELAS DE TRAUMATISMO DO OLHO E DA ÓRBITA                                                                                   1 

T928 - SEQÜELAS DE OUTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DO MEMBRO 

SUPERIOR                                                                                                 
1 

T932 - SEQÜELAS DE OUTRAS FRATURAS DO MEMBRO INFERIOR                                                                               1 

T933 - SEQÜELAS DE LUXAÇÃO, ENTORSE E DISTENSÃO DO MEMBRO INFERIOR                                                                  1 

T934 - SEQÜELAS DE TRAUMATISMO DE NERVO DO MEMBRO INFERIOR                                                                                    1 

T980 - SEQÜELAS DOS EFEITOS DA PENETRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO ATRAVÉS DE 

ORIFÍCIO ...                                                                             
1 

U800 - AGENTE RESISTENTE À PENICILINA                                                                                               1 

V011 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ VEÍC. A PEDAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO                                                                                                         1 

V019 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ VEÍC. A PEDAL - ACIDENTE NÃO ESPECIFICADO 

SE D...                                                                                      
1 

V031 - PEDESTRE TRAUM. EM COL. C/ CARRO, PICK-UP OU CAMINHONETE - ACIDENTE 

DE TR...                                                                                  
1 

V101 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM UM PEDESTRE/ANIMAL - PASSAGEIRO 

TRAUMATIZADO ...                                                                               
1 

V114 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM OUTRO VEÍCULO A PEDAL - CONDUTOR 

TRAUMATIZADO...                                                                             
1 

V124 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM VEÍCULO MOTOR DE 2/3 RODAS - CONDUTOR 

TRAUMAT...                                                                              
1 
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V129 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM VEÍCULO MOTOR DE 2/3 RODAS - CICL. NÃO 

ESPEC....                                                                                    
1 

V130 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM AUTOM., PICK-UP OU CAMINH. - CONDUTOR 

TRAUM. ...                                                                                   
1 

V132 - CICLISTA TRAUM. EM COL. COM AUTOM., PICK-UP OU CAMINH. - CICL. NÃO 

ESPEC....                                                                                        
1 

V180 - CICLISTA TRAUM. EM ACID. DE TRANSPORTE S/COLISÃO - CONDUTOR TRAUMAT. 

EM A...                                                                                 
1 

V181 - CICLISTA TRAUM. EM ACID. DE TRANSPORTE S/COLISÃO - PASSAGEIRO 

TRAUMAT. EM...                                                                                  
1 

V189 - CICLISTA TRAUM. EM ACID. DE TRANSPORTE S/COLISÃO - CICLISTA NÃO ESPEC. 

TR...                                                                                     
1 

V191 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COL. C/OUTRO VEÍC. E C/VEÍC. Ñ ESPEC., A MOTOR, EM 

U...                                                                                       
1 

V195 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPECIF., A 

MOT...                                                                                      
1 

V204 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/PEDESTRE/ANIMAL - CONDUTOR 

TRAUMATIZADO EM ...                                                                            
1 

V209 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/PEDESTRE/ANIMAL - MOTOCICL. NÃO ESPEC. 

TRAU...                                                                                 
1 

V222 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/VEÍC. A MOTOR DE 2/3 RODAS - MOTOCICL Ñ 

ESP...                                                                                    
1 

V230 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/CARRO, PICK-UP OU CAMINHON. - CONDUTOR 

TRAU...                                                                               
1 

V234 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/CARRO, PICK-UP OU CAMINHON. - CONDUTOR 

TRAU...                                                                               
1 

V249 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. COM TRANSP. PESADO OU ÔNIBUS - MOTOCICL 

Ñ ESP...                                                                                
1 

V260 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. C/OUTRO VEÍC. NÃO-MOTORIZADO - 

CONDUTOR TRAUM...                                                                           
1 
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V270 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. COM UM OBJETO FIXO OU PARADO - 

CONDUTOR TRAUM...                                                                            
1 

V274 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM COL. COM UM OBJETO FIXO OU PARADO - 

CONDUTOR TRAUM...                                                                            
1 

V281 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - 

PASSAGEIRO TR...                                                                              
1 

V285 - MOTOCICLISTA TRAUM. EM ACIDENTE DE TRANSPORTE SEM COLISÃO - PASSAG. 

TRAUM...                                                                             
1 

V290 - CONDUTOR TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPECIF. A 

MOTOR ...                                                                                  
1 

V295 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPECIFIC. 

A MO...                                                                                    
1 

V296 - MOTOCICLISTA Ñ ESPEC. TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. Ñ 

ESPEC....                                                                                     
1 

V391 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPEC. A 

MOTOR ...                                                                                  
1 

V485 - OCUPANTE DE CARRO TRAUM. EM ACID. TRANSP. S/COLISÃO - CONDUTOR 

TRAUMATIZA...                                                                             
1 

V486 - OCUPANTE DE CARRO TRAUM. EM ACID. TRANSP. S/COLISÃO - PASSAGEIRO 

TRAUMATI...                                                                                
1 

V491 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPEC. A 

MOTOR ...                                                                                  
1 

V499 - OCUPANTE DE CARRO TRAUMATIZADO EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO 

ESPECIFICAD...                                                                          
1 

V645 - OCUPANTE TRANS. PESADO TRAUM. COL. C/TRANSP. PESADO - CONDUTOR 

TRAUMATIZA...                                                                             
1 

V691 - PASSAGEIRO TRAUM. EM COLISÃO C/OUTROS VEÍC. E C/VEÍC. NÃO ESPEC. A 

MOTOR ...                                                                                  
1 

V764 - OCUPANTE DE ÔNIBUS TRAUM. EM COL. C/VEÍC. Ñ-MOTOR - PESSOA 

TRAUMATIZADA A...                                                                               
1 



 

 

Pá
gi

na
16

35
 

V793 - OCUPANTE [QUALQUER] DE UM ÔNIBUS TRAUMATIZADO EM UM ACIDENTE Ñ-

TRÂNSITO                                                                                   
1 

V800 - QUEDA/EJEÇÃO DE PESSOA MONTADA EM ANIMAL OU OCUPANTE DE VEÍC. 

TRAÇÃO ANIM...                                                                           
1 

V826 - OCUPANTE DE BONDE [CARRO ELÉTRICO] TRAUMATIZADO DEVIDO A UMA 

QUEDA DO MES...                                                                         
1 

W009 - QUEDA MESMO NÍVEL ENVOLV. GELO E NEVE - LOCAL NÃO ESPECIFICADO                            1 

W011 - QUEDA MESMO NÍVEL POR ESCORR., TROP. OU PASSO FALSO - HABITAÇÃO 

COLETIVA                                                                                      
1 

W020 - QUEDA ENVOLV. PATINS RODAS/GELO, ESQUI OU PRANCHAS - RESIDÊNCIA                                                                                                         1 

W044 - QUEDA, ENQUANTO CARREGADO/APOIADO P/ OUT. PESS. - RUA E ESTRADA           1 

W080 - QUEDA DE OUTRO TIPO DE MOBÍLIA - RESIDÊNCIA                                                                                                            1 

W090 - QUEDA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND - RESIDÊNCIA                                                                                                                   1 

W109 - QUEDA EM OU DE ESCADAS OU DEGRAUS - LOCAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                                       1 

W130 - QUEDA DE/PARA FORA DE EDIF. OU OUT. ESTRUT. - RESIDÊNCIA                              1 

W138 - QUEDA DE/PARA FORA DE EDIF. OU OUT. ESTRUT. - OUTROS LOCAIS 

ESPECIFICADOS                                                                                      
1 

W139 - QUEDA DE/PARA FORA DE EDIF. OU OUT. ESTRUT. - LOCAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                                  1 

W169 - MERGULHO/PULO ÁGUA CAUSA OUT. TRAUM. NÃO AFOG./SUBM. - LOCAL NÃO 

ESPECIFI...                                                                              
1 

W170 - OUTRAS QUEDAS DE UM NÍVEL A OUTRO - RESIDÊNCIA                                                                                                       1 

W180 - OUTRAS QUEDAS NO MESMO NÍVEL - RESIDÊNCIA                                                                                                                   1 

W198 - QUEDA SEM ESPECIFICAÇÃO - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS                                                                                                  1 

W263 - CONTATO COM FACA, ESPADA E PUNHAL - ÁREA PARA A PRÁTICA DE ESPORTES 

E ATL...                                                                                  
1 

W339 - RIFLE, ESPINGARDA E ARMAS DE FOGO DE MAIOR TAMANHO - LOCAL NÃO 

ESPECIFICA...                                                                              
1 

W348 - PROJÉTEIS DE OUT. ARMAS FOGO E DAS NÃO ESPECIFICADAS - OUTROS 

LOCAIS ESPE...                                                                                
1 
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W459 - PENETRAÇÃO DE CORPO OU OBJETO ESTRANHO ATRAVÉS DA PELE - LOCAL 

NÃO ESPECI...                                                                            
1 

W469 - CONTATO COM AGULHA HIPODÉRMICA - LOCAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                                       1 

W500 - GOLPE, PANCADA, CHUTE, MORD./ESCOR. INFLIG. P/ OUT. PESSOA - 

RESIDÊNCIA                                                                                              
1 

W538 - MORDEDURA DE RATO - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS                                                                                                                                          1 

W547 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - FAZENDA                                                                          1 

W551 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR OUTROS ANIMAIS MAMÍFEROS - 

HABITAÇÃO COLETI...                                                                     
1 

W555 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR OUTROS ANIMAIS MAMÍFEROS - ÁREAS 

DE COMÉRCI...                                                                    
1 

W571 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - HABITAÇÃO 

COLETIV...                                                                                
1 

W575 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - ÁREAS DE 

COMÉRCIO...                                                                              
1 

W577 - MORDEDURAS/PICADAS DE INS. E OUTROS ARTROP., Ñ-VENEN. - FAZENDA                                                                                                          1 

W580 - MORDEDURA OU GOLPE PROVOCADO POR CROCODILO OU ALIGÁTOR - 

RESIDÊNCIA                                                                                         
1 

W594 - MORDEDURA OU ESMAGAMENTO PROVOCADO POR OUTROS RÉPTEIS - RUA E 

ESTRADA                                                                                  
1 

W699 - AFOGAMENTO E SUBMERSÃO EM ÁGUAS NATURAIS - LOCAL NÃO 

ESPECIFICADO                                                                                                 
1 

W794 - INALAÇÃO/INGESTÃO ALIM. CAUSA OBSTR. TRATO RESPIRATÓRIO - RUA E 

ESTRADA                                                                                        
1 

W860 - EXPOSIÇÃO A OUTRA CORRENTE ELÉTRICA ESPECIFICADA - RESIDÊNCIA                                                                                                              1 

W870 - EXPOSIÇÃO A CORRENTE ELÉTRICA NÃO ESPECIFICADA - RESIDÊNCIA                                                                                                                   1 

X207 - CONTATO C/SERPENTES E LAGARTOS VENENOSOS - FAZENDA                                                            1 

X210 - CONTATO C/ARANHAS VENENOSAS - RESIDÊNCIA                                                                                                                   1 

X216 - CONTATO C/ARANHAS VENENOSAS - ÁREAS INDUSTRIAIS E EM CONSTRUÇÃO                                                                                            1 

X234 - CONTATO C/ABELHAS, VESPAS E VESPÕES - RUA E ESTRADA                                                                                                                    1 
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X238 - CONTATO C/ABELHAS, VESPAS E VESPÕES - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS                                 1 

X290 - CONTATO C/ANIMAIS/PLANTAS VENENOSOS, S/ESPECIFICAÇÃO - RESIDÊNCIA                                                                                                     1 

X299 - CONTATO C/ANIMAIS/PLANTAS VENENOSOS, S/ESPECIFICAÇÃO - LOCAL NÃO 

ESPECIFI...                                                                                
1 

X416 - ENVENEN. ACID. POR EXPOS A ANTICONV , SED, HIPN, ANTIPARKIN E PSIC - 

ÁREA...                                                                                        
1 

X440 - ENVENEN. ACID. POR EXPOS A OUT DROGAS, MEDIC/SUBST BIOL Ñ ESPEC - 

RESIDÊN...                                                                                  
1 

X459 - ENVENEN. ACID. POR EXPOS. AO ÁLCOOL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO                                                                                                       1 

X470 - INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR E EXPOSIÇÃO A OUTROS GASES E VAPORES - 

RESIDÊNC...                                                                              
1 

X476 - INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR E EXPOSIÇÃO A OUTROS GASES E VAPORES - 

ÁREAS IN...                                                                               
1 

X509 - EXCESSO DE EXERCÍCIOS E MOVIMENTOS VIGOROSOS OU REPETITIVOS - 

LOCAL NÃO E...                                                                             
1 

X651 - AUTO-INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA POR ÁLCOOL - HABITAÇÃO COLETIVA                                  1 

X680 - AUTO-INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO INTENCIONAL A PESTICIDAS - RESIDÊNCIA                                                                                              1 

X689 - AUTO-INTOXICAÇÃO POR EXPOSIÇÃO INTENCIONAL A PESTICIDAS - LOCAL NÃO 

ESPEC...                                                                               
1 

X724 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MÃO - RUA E 

ESTRAD...                                                                                
1 

X790 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR OBJETO CONTUNDENTE - RESIDÊNCIA                                                                                                                  1 

X834 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR OUTROS MEIOS ESPECIFICADOS - RUA E 

ESTRADA                                                                                           
1 

X840 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RESIDÊNCIA         1 

X844 - LESÃO AUTOPROV. INTENC. POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA                                                                                  1 

X850 - AGRESSÃO POR MEIO DE DROGAS, MEDIC. E SUBST. BIOL. - RESIDÊNCIA                                                                                                              1 

X899 - AGRESSÃO POR MEIO OUT. PROD. QUÍM./SUBST. NOCIVAS ESPEC. - LOCAL NÃO 

ESPE...                                                                                   
1 
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X949 - AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE > CALIBRE - LOCAL 

NÃO ESP...                                                                               
1 

X990 - AGRESSÃO POR MEIO DE OBJETO CORTANTE OU PENETRANTE - RESIDÊNCIA                                                                                                        1 

Y020 - AGRESSÃO POR MEIO DE PROJ./COLOC. VÍT. DIANTE OBJ. MOVIM. - RESIDÊNCIA                                                                                                1 

Y041 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - HABITAÇÃO COLETIVA                                                                    1 

Y047 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - FAZENDA                                                                                                                      1 

Y048 - AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS                                                                                                  1 

Y052 - AGRESSÃO SEXUAL POR MEIO DE FORÇA FÍSICA - ESCOLAS, OUTRAS INSTIT. E 

ÁREA...                                                                                    
1 

Y054 - AGRESSÃO SEXUAL POR MEIO DE FORÇA FÍSICA - RUA E ESTRADA                                                                                                     1 

Y080 - AGRESSÃO POR OUTROS MEIOS ESPECIFICADOS - RESIDÊNCIA                                                                                                                   1 

Y094 - AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA                                                                                                                1 

Y150 - ENVENENAMENTO POR E EXPOSIÇÃO AO ÁLCOOL - RESIDÊNCIA                                    1 

Y199 - ENVEN. E EXPOS. A OUTR PROD QUÍM E SUBST NOC E Ñ ESPEC - LOCAL NÃO 

ESPECI...                                                                                    
1 

Y244 - DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO E DE ARMA DE FOGO Ñ ESPEC. - RUA E 

ESTRADA                                                                                       
1 

Y248 - DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO E DE ARMA DE FOGO Ñ ESPEC. - OUTROS 

LOCAIS ...                                                                                
1 

Y282 - CONTATO COM OBJETO CORTANTE OU PENETRANTE - ESCOLAS, OUTRAS 

INSTIT. E ÁRE...                                                                                
1 

Y405 - EFEITOS ADVERSOS DE AMINOGLICOSÍDEOS                                                                                         1 

Y421 - EFEITOS ADVERSOS DE HORMÔNIOS E SUBSTITUTOS DA TIREÓIDE                                                                                                      1 

Y442 - EFEITOS ADVERSOS DE ANTICOAGULANTES                                                                1 

Y471 - EFEITOS ADVERSOS DE BENZODIAZEPÍNICOS                                                                                        1 

Y478 - EFEITOS ADVERSOS DE OUTROS SEDATIVOS, HIPNÓTICOS E TRANQUILIZANTES 

[ANSIO...                                                                             
1 

Y571 - EFEITOS ADVERSOS DE LIPOTRÓPICOS                                                                                                              1 

Y578 - EFEITOS ADVERSOS DE OUTRAS DROGAS E MEDICAMENTOS                                                                                                                              1 

Y579 - EFEITOS ADVERSOS DE DROGA E MEDICAMENTO NÃO ESPECIFICADO                                                     1 
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Y598 - EFEITOS ADVERSOS DE OUTRAS VACINAS E SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS 

ESPECIFICADAS                                                                                
1 

Y600 - CORTE, PUNÇÃO, PERFURAÇÃO OU HEMORRAGIA ACIDENTAIS DURANTE 

INTERVENÇÃO CI...                                                                          
1 

Y635 - TEMPERATURA INADEQUADA DURANTE APLICAÇÃO LOCAL OU CURATIVO                                                      1 

Y654 - FALHA NA INTRODUÇÃO OU NA REMOÇÃO DE OUTRAS CÂNULAS OU 

INSTRUMENTOS                                                                                          
1 

Y732 - DISPOS. GASTRO/UROLOGIA, ASSOC. INCID ADVERSO - PRÓT. E OUT. 

IMPLANTES, I...                                                                                      
1 

Y913 - INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA MUITO GRAVE                                                                                                                                                                                 1 

Z003 - EXAME DO ADOLESCENTE DURANTE O CRESCIMENTO NA PUBERDADE                                                                      1 

Z005 - EXAME DE DOADOR POTENCIAL DE ÓRGÃO E TECIDO                                                                                  1 

Z006 - EXAME PARA COMPARAÇÃO OU DE CONTROLE DE NORMALIDADE NUM 

PROGRAMA DE INVES...                                                                     
1 

Z018 - OUTROS EXAMES ESPECIAIS ESPECIFICADOS                                                                    1 

Z025 - EXAME PARA PARTICIPAÇÃO EM ESPORTE                                                                                           1 

Z028 - OUTROS EXAMES PARA PROPÓSITOS ADMINISTRATIVOS                                                                                1 

Z029 - EXAME NÃO ESPECIFICADO COM FINALIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                       1 

Z046 - EXAME PSIQUIÁTRICO GERAL, REQUERIDO POR AUTORIDADE                                                                                                                         1 

Z049 - EXAME E OBSERVAÇÃO POR RAZÃO NÃO ESPECIFICADA                                                             1 

Z101 - EXAME GERAL DE ROTINA DE RESIDENTES DE INSTITUIÇÕES                                                                          1 

Z108 - EXAME GERAL DE ROTINA DE OUTRA SUBPOPULAÇÃO DEFINIDA                                                                         1 

Z118 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRI...                                                                           
1 

Z121 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE NEOPLASIA DO TRATO INTESTINAL                                                          1 

Z129 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE NEOPLASIA NÃO ESPECIFICADA                                                                 1 

Z131 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO DE DIABETES MELLITUS                                                                                          1 

Z139 - EXAME ESPECIAL DE RASTREAMENTO NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                              1 

Z200 - CONTATO COM E EXPOSIÇÃO A DOENÇAS INFECCIOSAS INTESTINAIS                                                                    1 

Z205 - CONTATO COM E EXPOSIÇÃO À HEPATITE VIRAL                                                                                     1 
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Z206 - CONTATO COM E EXPOSIÇÃO AO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA [HIV]                                                            1 

Z225 - PORTADOR DE HEPATITE VIRAL                                                                                                                                                                       1 

Z243 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA                                           1 

Z273 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A DIFTERIA-PERTUSSIS-TÉTANO COM 

POLIOMIE...                                                                            
1 

Z279 - NECESSIDADE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COMBINAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 

DE DOENÇAS...                                                                      
1 

Z299 - MEDIDA PROFILÁTICA NÃO ESPECIFICADA                                                                                                                                                                              1 

Z321 - GRAVIDEZ CONFIRMADA                                                                                                        1 

Z351 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ COM HISTÓRIA DE ABORTO 1 

Z390 - ASSISTÊNCIA E EXAME IMEDIATAMENTE APÓS O PARTO 1 

Z413 - PERFURAÇÃO DO LOBO DA ORELHA 1 

Z421 - SEGUIMENTO ENVOLVENDO CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMA 1 

Z431 - CUIDADOS À GASTROSTOMIA 1 

Z464 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE APARELHO ORTODÔNTICO 1 

Z488 - OUTRO SEGUIMENTO CIRÚRGICO ESPECIFICADO 1 

Z509 - CUIDADOS ENVOLVENDO USO DE PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO NÃO 

ESPECIFICADO 
1 

Z515 - CUIDADO PALIATIVO 1 

Z518 - OUTRO CUIDADO MÉDICO ESPECIFICADO 1 

Z519 - CUIDADO MÉDICO NÃO ESPECIFICADO 1 

Z528 - DOADOR DE OUTROS ÓRGÃOS OU TECIDOS 1 

Z578 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A OUTROS FATORES DE RISCO 1 

Z715 - ACONSELHAMENTO E SUPERVISÃO PARA ABUSO DE DROGAS 1 

Z717 - ACONSELHAMENTO A PROPÓSITO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

[HIV] 
1 

Z720 - USO DO TABACO 1 

Z759 - PROBLEMA NÃO ESPECIFICADO RELACIONADO COM FACILIDADES MÉDICAS E 

COM OUTRO... 
1 

Z833 - HISTÓRIA FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS 1 
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Z841 - HISTÓRIA FAMILIAR DE TRANSTORNOS DO RIM E URETER 1 

Z853 - HISTÓRIA PESSOAL DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA 1 

Z866 - HISTÓRIA PESSOAL DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ÓRGÃOS DOS 

SENTIDOS 
1 

Z883 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A OUTROS AGENTES ANTIINFECCIOSOS 1 

Z886 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A AGENTE ANALGÉSICO 1 

Z887 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A SORO E À VACINA 1 

Z888 - HISTÓRIA PESSOAL DE ALERGIA A OUTROS DROGAS, MEDICAMENTOS E 

SUBSTÂNCIAS B... 
1 

Z912 - HISTÓRIA PESSOAL DE MÁ HIGIENE PESSOAL 1 

Z915 - HISTÓRIA PESSOAL DE AUTO AGRESSÃO 1 

Z920 - HISTÓRIA PESSOAL DE ANTICONCEPÇÃO 1 

Z930 - TRAQUEOSTOMIA 1 

Z952 - PRESENÇA DE PRÓTESE DE VÁLVULA CARDÍACA 1 

Z954 - PRESENÇA DE OUTRAS SUBSTITUIÇÕES VALVARES CARDÍACAS 1 

Z963 - PRESENÇA DE LARINGE ARTIFICIAL 1 

Z974 - PRESENÇA DE APARELHO EXTERNO DE SURDEZ 1 

Z992 - DEPENDÊNCIA DE DIÁLISE RENAL 1 

Total Geral 
826

34 
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21.1.5. Solicitações diagnósticas / mês 

 

Abaixo apresentamos a demanda do município para cada tipo de solicitação 

diagnóstica no Pronto Socorro Central, possibilitando ao gestor municipal fazer 

investimentos que realmente são necessários à população, trazendo economicidade 

ao Município.  

Uma observação é que no período demonstrado abaixo (2017), os número de 

solicitações não apresentam a real necessidade dos pacientes, pois nas Unidades do 

Pronto Socorro Infantil e Pronto Socorro Central não havia a oferta de exames para a 

clínica médica, era atendido apenas a demanda para a emergência, leitos de 

internação / observação e semi-intensiva. Com exceção ao exame de 

eletrocardiograma que é feito diariamente dentro do Pronto Socorro. 

Já partir de janeiro/2018 com a oferta dos exames também para a clinica 

médica, é possível mapear com precisão a demanda real dos exames, possibilitando 

ao gestor agir com eficiência na aquisição de recursos necessários. 

 

SOLICITAÇÕES DIAGNÓSTICAS / MÊS 

PERÍODO (01/01/2017 a 31/12/2017 DEZEMBRO de 2017 ) 

  

PERÍODO ( DEZEMBRO de 2017 ) 

GRUPO ( EXAMES CARDIOLOGIA )   

PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

ELETROCARDIOGRAMA 18 

Total GRUPO( EXAMES CARDIOLOGIA ) 18 
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GRUPO ( EXAMES LABORATORIAIS )   

PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

HMG (HEMOGRAMA) 72 

URINA TIPO I 64 

CRE (CREATININA) 31 

K (POTÁSSIO) 30 

NA (SÓDIO) 30 

URE (URÉIA) 30 

BETA HCG 20 

PCR (PROTEÍNA C. REATIVA) 16 

AMI (AMILASE) 14 

ALT (TRANS. GLUT. PIRÚVICA) 12 

AST (TRANS. GLUT. OXALACÉTICA) 12 

MB (CKMB) 9 

CA (CÁLCIO) 7 

FA (FOSFATASE ALCALINA) 7 

BTF (BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES) 6 

GGT (GAMA GT) 6 

MG (MAGNÉSIO) 6 

CPK 5 

GLI (GLICOSE) 5 

AU (ÁCIDO ÚRICO) 3 

DHL (DHL) 3 

CL (CLORO) 2 

ATB (ANTIBIOGRAMA) 1 

CBK (CULTURA DE BK) 1 

PBK (PESQUISA DE BK - 1ª AMOSTRA) 1 

PBK (PESQUISA DE BK - 2ª AMOSTRA) 1 
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PTF (PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES) 1 

URO (UROCULTURA) 1 

TOTAL GRUPO ( EXAMES LABORATORIAIS ) 396 

    

GRUPO ( RADIOGRAFIAS )   

PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

RX TÓRAX PA 41 

RX TÓRAX PA E PERFIL 27 

RX CRÂNIO PA + LATERAL 13 

RX BACIA AP 10 

RX COLUNA CERVICAL AP + P 9 

RX COTOVELO DIREITO / ESQUERDO AP + P 8 

RX MÃO ESQUERDA AP + O 8 

RX JOELHO AP + LATERAL 7 

RX OMBRO DIREITO / ESQUERDO AP + P 6 

RX ANTEBRAÇO DIREITO / ESQUERDO AP + P 5 

RX PÉ DIREITO AP + O 5 

RX PÉ ESQUERDO AP + O 5 

RX PUNHO DIREITO / ESQUERDO AP + P 5 

RX TORNOZELO DIREITO / ESQUERDO AP + P 5 

RX ABDOMEN SIMPLES AP 4 

RX COLUNA LOMBAR AP + P 4 

RX PERNA DIREITA / ESQUERDA AP + P 4 

RX QUADRIL DIREITO / ESQUERDO PERFIL 4 

RX ABDOMEN AGÚDO MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS 3 

RX CLAVÍCULA DIREITA / ESQUERDA AP + P 3 

RX SEIOS DA FACE FN + MN + LATERAL + HIRTZ 3 

RX ÚMERO DIREITO / ESQUERDO AP + P 3 

RX COLUNA TORÁCICA AP + LATERAL 2 
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RX MAXILAR PA + OBLÍQUA 2 

RX ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL 2 

RX BRAÇO 2 

RX COLUNA LOMBO-SACRA 2 

RX COTOVELO 2 

RX COXA 2 

RX JOELHO DIREITO / ESQUERDO AP + P 2 

RX OSSOS DA FACE MN + LATERAL + HIRTZ 2 

RX PÉ ESQUERDO PERFIL 2 

RX CLAVÍCULA 1 

RX MÃO 1 

RX PUNHO AP + LATERAL + OBLÍQUA 1 

RX ANTEBRAÇO 1 

RX COLUNA CERVICAL AP + LATERAL + TO / FLEXÃO 1 

RX COLUNA CERVICAL AP + LATERAL + TO + OBLÍQUAS 1 

RX COLUNA TORÁCICA AP + P 1 

RX COLUNA TORACO-LOMBAR 1 

RX COSTELAS POR HEMITORAX 1 

RX FEMUR DIREITO / ESQUERDO AP + P 1 

Total GRUPO( RADIOGRAFIAS ) 212 

    

GRUPO ( TOMOGRAFIA )   

PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

TOMOGRAFIA (CRÂNIO) 11 

TOMOGRAFIA (ABDOMEM INFERIOR) 1 

TOMOGRAFIA (ABDOMEN SUPERIOR) 1 

Total GRUPO( TOMOGRAFIA ) 13 

    

GRUPO ( ULTRASSONOGRAFIA )   
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PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMEN TOTAL) 9 

ULTRASSONOGRAFIA (APARELHO URINÁRIO) 4 

ULTRASSONOGRAFIA (BOLSA ESCROTAL) 2 

ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER VENOSO MEMB. INF. 

BILATERAL) 
2 

ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER ARTERIAL MEMB. INF. 

BILATERAL) 
1 

Total GRUPO( ULTRASSONOGRAFIA ) 18 

    

Total PERÍODO( DEZEMBRO de 2017 ) 657 

 

 

17.1.6. Dashboard de análise quantitativa por período 

 

No relatório abaixo, apresentamos em forma de gráficos mensais, os horários 

referente ao quantitativo de pacientes em atendimento no pronto Socorro Central, 

identificando assim os horários “de pico”, e com esta informação dimensionamos o 

nosso quadro de profissionais de acordo com a demanda. Através deste relatório a 

equipe do Instituto consegue analisar e avaliar o número de profissionais por período, 

fazendo todos os ajustes necessários para o melhor atendimento dos munícipes e 

também gerando economicidade ao município. 

Quando solicitado, o relatório é disponibilizado para a administração pública 

(administração do pronto socorro e secretaria de saúde) para que possam fazer a 

gestão de acordo com a demanda.  
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      Janeiro/2017 

 

 

   

 Fevereiro/2017 

 

      Março/2017 
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      Abril/2017 

 

 

 

 

 

 

     

 Maio/2017 
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     Junho/2017 

 

 

 

 

    

  Julho/2017 
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      Agosto/2017 

 

 

 

 

 

      Setembro/2017 
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     Outubro/2017 

 

 

 

 

 

 

      Novembro/2017 
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     Dezembro/2017 

 

 

21.1.7. Total De Fichas Por Dia Consolidado (Cubatão/Outros) 

 

O relatório que apresentamos abaixo demonstra detalhadamente os 

quantitativos de atendimento por dia oriundos de cada cidade, trazendo transparência 

e clareza. Como podemos notar no relatório aponta que a maioria dos atendimentos 

tratam-se de munícipes de Cubatão, porém é notório que o Pronto Socorro Central 

“Guiomar Ferreira Roebbelen atende também a demanda de munícipes de cidades 

vizinhas. 

Os dados fornecidos por este relatório permite uma análise para futuras ações 

preventivas em seus atendimentos, sabendo exatamente o quantitativo real do 

município. 
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TOTAL DE FICHAS POR DIA CONSOLIDADO (CUBATÃO/OUTROS) 

Emissão  01/12/2017 Data até 31/12/2017 

Horário - Todos 

    

Cidade ( CUBATAO ) 

Emissão Quantidade 

31/12/2017 - DOMINGO 191 

30/12/2017 - SÁBADO 265 

29/12/2017 - SEXTA-FEIRA 303 

28/12/2017 - QUINTA-FEIRA 354 

27/12/2017 - QUARTA-FEIRA 327 

26/12/2017 - TERÇA-FEIRA 370 

25/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 194 

24/12/2017 – DOMINGO 206 

23/12/2017 – SÁBADO 277 

22/12/2017 - SEXTA-FEIRA 294 

21/12/2017 - QUINTA-FEIRA 271 

20/12/2017 - QUARTA-FEIRA 300 

19/12/2017 - TERÇA-FEIRA 346 

18/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 353 

17/12/2017 – DOMINGO 242 

16/12/2017 – SÁBADO 280 

15/12/2017 - SEXTA-FEIRA 307 

14/12/2017 - QUINTA-FEIRA 329 
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13/12/2017 - QUARTA-FEIRA 356 

12/12/2017 - TERÇA-FEIRA 312 

11/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 328 

10/12/2017 – DOMINGO 267 

09/12/2017 – SÁBADO 302 

08/12/2017 - SEXTA-FEIRA 319 

07/12/2017 - QUINTA-FEIRA 339 

06/12/2017 - QUARTA-FEIRA 361 

05/12/2017 - TERÇA-FEIRA 377 

04/12/2017 - SEGUNDA-FEIRA 384 

03/12/2017 - DOMINGO 278 

02/12/2017 - SÁBADO 249 

01/12/2017 - SEXTA-FEIRA 276 

 

 

22. AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE OBJETIVA 

 

Será implantado comissões técnicas para o monitoramento do desempenho de 

qualidade, produtividade econômica financeira; 

O monitoramento dos indicadores e o consequente uso das informações a fim 

de orientar o processo de negociação e contratualização de metas e compromissos 

entre equipes e gestor municipal, assim como entre este e as outras esferas de gestão 

do SUS;  

Para o alcance de bons resultados nos indicadores e padrões de qualidade 
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pressupõe a realização constante de ações de monitoramento, para um diagnóstico 

de prioridades de educação permanente, apoio institucional e programação e 

contratualização de ações para a melhoria dos processos de trabalho. 

 

22.1. Núcleos e Comissões  

 

22.1.1. Comissão de Revisão de Óbitos 

 

 A Comissão de Revisão de Óbitos tem por finalidade atender a resolução 

CREMESP No. 114/2005, que conceitua a análise dos 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.  

A composição mínima da comissão deverá ser de três membros médicos e um 

enfermeiro, podendo ser superior a isso, conforme a característica de cada Instituição. 

São atribuições da Comissão de Óbitos: 

 

 Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem 

enviados; 

 Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que 

foram a óbito; 

 Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; 
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 Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados 

de óbitos; 

 Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam 

conflitantes; 

 Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 

prontuários de óbito; 

 Comparar diagnóstico pré-operatório com os exames anatomopatológicos 

das peças cirúrgicas (avaliar amostra significativa, em porcentagem a ser definida pela 

própria comissão respeitando sua disponibilidade); 

 Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias, 

mesmo que realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos);  

 Zelar pelo sigilo ético das informações; 

 Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética 

Médica ou outro serviço interessado; 

 Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em 

assuntos de sua competência; 

 Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

 Desenvolver atividades de caráter técnico-cientifico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição. 

 

O Instituto compromete-se a apresentar, mensalmente, o relatório da Comissão 

de Revisão de Óbitos, com análise dos óbitos ocorridos por faixa etária e as medidas 
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adotadas, bem como, notificar todos os eventuais óbitos maternos, fetais e infantis 

identificando o nome da mãe, da criança, endereço e idade, além de encaminhar ao 

Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal - CMMIF, também mensalmente, o 

relatório de óbitos maternos, de mulheres em idade fértil e infantis. 

 

22.1.2. Comissão de Revisão de Prontuários 

 

 A Comissão de Revisão de Prontuários tem a finalidade de atender a 

resolução CFM N°. 1.638 de 10 de julho de 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. 

 A Comissão será composta por 2 (dois) membros da equipe médica, 2 (dois) 

membros da Equipe de Enfermagem, 1 (um) membro do Núcleo de Qualidade da 

Informação e 1 (um) membro da Diretoria Administrativa. 

 Para realização dos trabalhos da comissão os membros deverão ser 

disponibilizados de suas atividades por tempo a ser definido pela Diretoria 

Administrativa em comum acordo com a Diretoria Técnica. 

São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário: 

 

 A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente: 
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 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. 

 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. 

 Obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem 

como a prescrição médica consignando data e hora. 

 Normatizar o preenchimento das contra referências conforme orientação 

da Direção Clínica e Direção Técnica. 

 Criar e aprovar normas que regulamente o fluxo de prontuários da 

instituição. 

 d) Tipo de Alta. 

 Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem 

como a conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos. 

 Assessorar a Direção Técnica ou Clínica da Instituição em assuntos de sua 

competência. 

 Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e de Enfermagem 

da Unidade com as quais deverão ser discutidos os resultados das avaliações feitas. 

 Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente. 
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 Desenvolver atividades de caráter técnico–cientifico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição. 

 

O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, o relatório da 

Comissão de Revisão de Prontuários, contendo todos os itens relacionados à 

organização dos prontuários e a qualidade dos registros, bem como, as atas das 

reuniões mensais realizadas no período. 

 

22.1.3. Comissão de Ética Médica 

 

 A Comissão de Ética Médica é o órgão representativo do Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Sã 

o Paulo, junto Posto de Atendimento Médico de Cubatão - pronto socorro de 

Cubatão, estando a ele vinculada. Constituída nos termos da Resolução nº 83/98 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 membros efetivos e membros 

suplentes, eleitos dentre o corpo clínico do pronto socorro de Cubatão, sendo um 

Presidente e um Secretário, ambos membros titulares. 

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, 
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 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 CREMESP, as eventuais 

más condições de trabalho na instituição, 

 Colaborar com o CREMESP 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 

CREMESP e do próprio CREMESP ou por iniciativa própria. 

 

22.1.4. Comissão de Ética de Enfermagem 

 

 Definida pela Resolução COFEN 172/94, a Comissão de Ética de 

Enfermagem (CEE) do pronto socorro de Cubatão será um órgão representativo do 

Conselho Regional de Enfermagem (Coren), estando a ele vinculada, tendo funções 

educativa, opinativa, consultiva, fiscalizadora do exercício profissional e ético da 

Enfermagem, além de divulgadora do Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem. 

É composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) 

Secretário e demais membros efetivos com igual número de suplentes por categoria 

e com vínculo empregatício no pronto socorro de Cubatão. 

Compete à CEE do(a) (nome do serviço de saúde): 
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 Promover a divulgação dos objetivos da CEE; 

 Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais 

normas disciplinares e éticas do exercício profissional; 

 Colaborar com o Coren na tarefa de discutir, divulgar, educar e orientar os 

temas relativos à Enfermagem; 

 Assessorar a diretoria e o órgão de Enfermagem do serviço, nas questões 

ligadas à ética profissional; 

 Realizar a necessária orientação à equipe de Enfermagem sobre 

comportamento ético-profissional e as implicações advindas de atitudes antiéticas; 

 Orientar clientes, familiares e demais interessados sobre dilemas éticos; 

 Promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à ética; 

 Apreciar e emitir parecer sobre dilemas éticos de Enfermagem, sempre que 

necessário; 

 Fiscalizar o exercício profissional e ético da profissão; condições oferecidas 

pelo serviço e sua compatibilidade com o desempenho ético-profissional; qualidade 

do cuidado dispensado à clientela pelos profissionais da Enfermagem; denúncias ou 

fato antiético de que tenha conhecimento; 

 Instaurar sindicância, instruindo e elaborando relatório, sem emitir juízo, 

encaminhando-a Direção/Coordenação/Gerência de Enfermagem ou ao(à) 

Enfermeiro(a) Responsável Técnico(a) do serviço, para as providências 

administrativas, se houver, e ao Coren, conforme norma específica; 

 Notificar ao Coren as irregularidades e infrações éticas detectadas no serviço. 
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O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, os relatórios 

elaborados pelas Comissões de Ética Médica e de Enfermagem, bem como, todas as 

atas das reuniões mensais realizadas no período. 

 

22.1.5. Núcleo de Humanização 

 

 O Núcleo de Humanização tem como objetivo geral propor, desenvolver, 

integrar, apoiar e coordenar as ações de humanização no pronto socorro de Cubatão, 

buscando a melhoria da qualidade da assistência e das condições de trabalho, com a 

perspectiva da democratização da gestão e de equipe transdisciplinar de saúde, tendo 

por parâmetro a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde. 

Os objetivos específicos do Núcleo de Humanização são: 

 Melhorar acesso à instituição, segundo o conceito de acolhimento do 

Ministério da Saúde. 

 Buscar a valorização do cuidado em todas as atividades exercidas. 

 Avaliar a adequação da estrutura física, segundo o conceito de ambiência. 

 Implementar projeto de sinalização. 

 Identificar a demanda dos usuários internos do pronto socorro de Cubatão. 

 Planejar ações que visem a melhoria das demandas identificadas. 

 Discutir a melhoria das condições de trabalho. 

 Integrar e apoiar as atividades de humanização desenvolvidas pelo pronto 

socorro de Cubatão e por outras instituições, dentro das diretrizes institucionais. 
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 Incentivar a participação do usuário externo em fóruns de discussão dos 

problemas da instituição. 

 Discutir a melhoria da comunicação institucional. 

 Participar do planejamento das atividades ligadas à gestão do cuidado. 

 Fomentar a participação da instituição nas redes de saúde. 

 Criar banco de soluções com objetivo de gerir o conhecimento adquirido. 

 

O núcleo será composto por 1 (um) representante, devidamente capacitado 

sobre a Política Nacional de Humanização, de cada categoria profissional que exerce 

atividade dentro do pronto socorro de Cubatão. 

 O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, o relatório expedido 

pelo Núcleo de Humanização, contendo as ações e atividades realizadas no sentido 

de implementar a Política de Humanização no SUS aprovada pelo Ministério da 

Saúde, além de indicar o percentual de implementação do projeto de humanização na 

unidade. 

 

22.1.7. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

 A Comissão de Farmácia e Terapêutica funciona como um órgão consultivo e 

deliberativo sobre medicamentos além de promoção do uso adequado dos mesmos. 

É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição. 

A composição mínima da Comissão deverá ser de quatro membros, sendo 

membros natos: 
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 Farmacêutico 

 Médico representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

 Enfermeiro 

 Representante de Serviço Médico  

São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica: 

 Elaborar a padronização de medicamentos; 

 Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de 

medicamentos; 

 

  

 Aprovar a inclusão ou exclusão de medicamentos padronizados por iniciativa 

própria ou por propostas encaminhadas pelos chefes dos Serviços Médicos, 

promovendo a atualização da padronização de medicamentos; 

 Avaliar os medicamentos sob o ponto de vista dinâmico, biofarmacocinético e 

químico, emitindo parecer técnico sobre sua eficácia, eficiência e efetividade 

terapêutica, como critério fundamental de escolha, assim como avaliar sua fármaco 

economia como mais um critério para sua padronização; 

 Evitar várias apresentações do mesmo princípio ativo e formulações com 

associação de medicamentos; 

 Fixar critérios para a aquisição de medicamentos não padronizados; 

 Incentivar o uso dos nomes dos medicamentos pela denominação Comum 

Brasileira (DCB); 

 Revisar periodicamente as normas de prescrição; 
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 Validar protocolos de tratamento elaborados pelos diferentes serviços; 

 Organizar a comunicação interna de divulgações da ANVISA, exclusão de 

alguns itens, boletins, dentre outros; 

 Promover ações que estimulem o uso racional de medicamentos, atividades 

de farmacovigilância;  

 Garantir o cumprimento de suas resoluções mantendo estreita relação com o 

corpo clínico; 

 Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em 

assuntos de sua competência; 

 Elaborar um guia farmacêutico a ser divulgado em todas as clínicas da 

Instituição, com atualizações periódicas (anuais ou sempre que necessário), contendo 

minimamente os medicamentos padronizados e seus devidos grupos farmacológicos; 

 Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

 Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição. 

 

 O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, o relatório expedido 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, contendo as ações e atividades realizadas 

no sentido de implementar a Política Nacional de Medicamentos. 

 

22.1.8. Núcleo de Saúde do Trabalhador 
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 A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, 

assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho. As realizações 

em prol da saúde do trabalhador visam principalmente reduzir as doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho e proporcionar melhor qualidade de vida aos 

trabalhadores. 

 O Núcleo Saúde do Trabalhador (NST) está capacitado para ações em Pronto 

Atendimento universal aos trabalhadores do pronto socorro de Cubatão, para realizar 

o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Realiza ações de prevenção e de avaliação 

de situações de risco nos ambientes de trabalho, promove atividades educativas e de 

informação na área de Saúde do Trabalhador e reflete sobre questões referentes à 

biossegurança e aos cuidados com o meio ambiente. 

O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, o relatório expedido 

pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador, contendo o levantamento de absenteísmo, 

incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, acidentes com perfuro 

cortantes e com exposição a material biológico em funcionários do serviço. 

 

22.1.9. Núcleo de Qualidade das Informações 

 

 O Núcleo de Qualidade das Informações em Saúde tem por objetivo avaliar a 

qualidade, o armazenamento e a segurança de todos os dados registrados desde o 

primeiro contato do paciente com o pronto socorro de Cubatão. 
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 Será composto por profissionais das categorias técnicas do pronto socorro de  

Cubatão, médicos, enfermeiros, recepcionistas e profissionais da área de Sistemas 

de Informação em Saúde. 

O Instituto compromete-se a apresentar, mensalmente, através do seu Núcleo 

de Qualidade das Informações, 4 (quatro) comprovantes das atualizações do SCNES 

e da produção SAI e SIH à UAC. Compromete-se, também, a apresentar, quando for 

o caso, os comprovantes de atualizações perante a VISA local, bem como, as 

notificações das doenças de notificação compulsória conforme prazos estabelecidos 

pelo MS, além de relatório trimestral contendo a discriminação da situação do 

patrimônio da unidade. 

 

22.1.10. Núcleo de Recursos Humanos 

 

O Núcleo de Recursos Humanos trata de providenciar, atender, registrar, 

executar, zelar e controlar tudo que se refere à vida funcional dos profissionais do 

pronto socorro de Cubatão, desde sua admissão até a sua aposentadoria ou 

desligamento, além de, contribuir com o planejamento das atividades e recrutamento 

de pessoal e seleção, providenciar a recepção e treinamento inicial dos profissionais, 

em conjunto com o Núcleo de Educação Permanente / Continuada, no seu ingresso, 

promover articulação das ações de treinamento e desenvolvimento de Recursos 

Humanos a serem realizadas por iniciativa do Instituto e acompanhar as 

programações de cursos de aperfeiçoamento profissional. 
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 O Instituto compromete-se a apresentar, trimestralmente, através do seu 

Núcleo de Recursos Humanos, relatório contendo as listas de presença das 

integrações institucionais, bem como, o protocolo de recebimento da Cartilha do 

Colaborador por 100% (cem por cento) dos novos colaboradores. 

 

23. METAS QUANTITATIVAS 

 

 

Os atendimentos das unidade de Urgência e Emergência são caracterizadas 

por demanda espontânea, sendo muito variável o número de atendimentos de um 

período para o outro. De acordo com o Histórico obtido através dos relatórios do 

sistema de atendimento implantado pelo Instituto a OS compromete-se a executar em 

conjunto com os profissionais estatutários as ações e serviços que buscam alcançar 

um número aproximado das seguintes metas físicas. 

 

Atendimentos médio  mensal (30 dias) 

 

23.1. Atendimentos Médicos Pronto Socorro Adulto e Infantil 

 

 Com base nos relatórios apresentados nesta proposta técnica e em 

concordância com o número de profissionais solicitados neste edital o Instituto espera 

realizar o atendimento médio mensal de 11.285 /atendimentos, entre consultas e 

procedimentos. 
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Distribuição das Especialidades de urgência e emergência 

 

- Clínica Médica adulta: 7.020/mensal 

- Clínica Médica Pediátrica: 3.800/mensal  

- Ortopedia: 1.350/mensal 

- Emergência/Socorro Clínico: 180/mensal 

- Cirurgião Geral:120/mensal 

- Médico Cirurgião Plástico: 200/mensal   

- Médico Intensivista:45/mensal  

 

           

23.1.2. Serviço de Apoio Diagnóstico 

 

Atendimentos médio/mensal 

 

- Raio X: 450:mensal  

- Eletrocardiograma: 20/mensal 

 

23.2. SAMU 

 

          Ambulância Básica: 1.800/mensal 

          Ambulância de Suporte Avançado de Vida (SAV): 60/mensal 
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23.3. Cronograma de Implantação  
 

O instituto compromte-se a realizar as metas de serviços conforme cronograma 

abaixo: 

 

Nome da Entidade INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE 

Proposta inanceira CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

  

ATIVIDADE CARGOS SALÁRIO 
BASE 

JORNADA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
PROFISSIONAI

S 

PRAZO 
IMPLANTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATAÇÃO           

RH 

ENFERMEIRO R$       3.060,00 12 X 36 10 ATÉ 30 DIAS 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

R$       1.872,72 12 X 36 24 ATÉ 30 DIAS 

TÉCNICO DE GESSO R$        1.604,46 12 X 36 2 ATÉ 30 DIAS 

MAQUEIRO R$        1.206,66 12 X 36 3 ATÉ 30 DIAS 

RECEPCIONISTA R$        1.279,08 12 X 36 4 ATÉ 30 DIAS 

RADIO TARMS R$        1.676,00 12 X 36 2 ATÉ 30 DIAS 

TÉCNICO DE RAIO X R$        2.169,63 24 H 8 ATÉ 30 DIAS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

R$        1.872,72 12 X 36 7 ATÉ 30 DIAS 

TÉCNICO DE FARMÁCIA R$        1.206,66 12 X 36 8 ATÉ 30 DIAS 

FARMACÊUTICO R$        2.636,70 30 H 1 ATÉ 30 DIAS 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

R$        1.206,66 12 X 36 8 ATÉ 30 DIAS 

ASSISTENTE 
ADMINITRATIVO 

R$        3.500,00 40 H 1 IMEDIATO 

ENFERMEIRO RT R$        4.200,00 40 H 1 IMEDIATO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

R$        1.500,00 40 H 2 ATÉ 30 DIAS 

APRENDIZ R$           450,00 30 H 4 ATÉ 30 DIAS 

DIRETOR PRESIDENTE R$        3.500,00 - 1 IMEDIATO 

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO 

R$        6.000,00 - 1 IMEDIATO 

DIRETOR FINANCEIRO R$        8.700,00 - 1 IMEDIATO 

DIRETOR GERAL R$        8.000,00 - 1 IMEDIATO 

DIRETOR JURÍDICO R$        4.500,00 - 1 IMEDIATO 

 
 
 

OUTRAS 
FORMAS DE 

CONTRATAÇÃO 
(MÉDICO) 

CLINICO GERAL  
 

R$ 1.250,00 à 
R$ 5.000,00 

 
 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

 
28 Plantões de 
12 horas ou 14 
Plantões de 24 

horas 

IMEDIATO 

CIRURGIÃO GERAL R$ 1.250,00 à 
R$ 5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

8 Plantões de 
12 horas ou 4 
de 24 horas 

IMEDIATO 
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CIRUGIÃO PLÁSTICO R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

2 plantões de 
12 horas ou 1 
plantão de 24 

horas 

IMEDIATO 

SEMI INTENSIVISTA R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

8 Plantões de 
12 horas ou 4 
de 24 horas 

IMEDIATO 

ORTOPEDISTA R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

10 plantões 
de 12 horas 

ou 5 plantões 
de 24 horas 

IMEDIATO 

RETORNO TRAUMA R$ 950,00 a R$ 
1.350,00 

Plantão 
Administrativo 

2 plantões 
em horário 

administrativ
o 

IMEDIATO 

EMERGÊNCIA R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

6 plantões de 
12 horas ou 3 
plantões de 

24 horas 

IMEDIATO 

PEDIATRIA - PSI R$ 1.350,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

4 plantões de 
12 horas ou 2 
plantões de 

24 horas 

IMEDIATO 

CLÍNICO - CENTRAL DE 
RÁDIO - SAMU 

R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

12 plantões 
de 12 horas 

ou 6 plantões 
de 24 horas 

IMEDIATO 

MÉDICO 
INTERVENCIONISTA - 

SAMU 

R$ 1.250,00 à R$ 
5.000,00 

Plantão de 12 
horas ou 24 

horas 

12 plantões 
de 12 horas 

ou 6 plantões 
de 24 horas 

IMEDIATO 

 
 

OUTRAS 
OBRIGAÇÕES 

LAVANDERIA / ROUPARIA ATÉ 30 DIAS 

ALIMENTAÇÃO IMEDIATO 

LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL ATÉ 30 DIAS 

GASES MEDICINAIS IMEDIATO 

EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA E RAIO X) IMEDIATO 
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24. METAS QUALITATIVAS - AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE  

SUBJETIVA -  

 

O Instituto irá Elaborar e executar junto com o parceiro público especializada e 

a assistência hospitalar dos projetos e programas advindos do Ministério da Saúde; 

Será elaborado projetos  para melhorar a educação em saúde e ambiental da 

população; 

Será Elaborado protocolos e fluxos que auxiliem o parceiro público objetivando 

a eficiência e a eficácia dos projetos. 

O Instituto Alpha preza o atendimento ao paciente e a assistência a seus 

familiares. Uma das ferramentas utilizadas para informações é o prontuário eletrônico 

desenvolvido pelo Instituto, onde é possível monitorar as patologias prevalentes no 

município de Cubatão. Esses dados são fundamentais para uma política de saúde 

pública e vigilância sanitária. 

É possível ainda monitorizar as patologias prevalentes, distribuídas por bairros 

dos município, faixa etária, frequência de atendimento. Sendo assim com esses dados 

podemos avaliar o desempenho de programas de prevenção e acompanhamento de 

patologias crônicas (PSF, HiperDia, etc.) estão ou não funcionando, Surtos de 

epidêmicos ( ex: casos de dengue em determinado bairro) , com isso a atuação da 

Secretaria de Saúde se torna masis assertiva e eficaz, economizando recursos e 

tempo de resposta. 
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Com a prontuário eletrônico, os gastos com exames complementares são 

reduzidos, pois deixarão de ser solicitados em duplicidade, o profissional de saúde 

tem acesso a TODOS os resultados de exames solicitados anteriormente.. 

 

Criação de protocolos e algoritmos das patologias prevalentes no município de 

Cubatão, com isso há uma melhora do atendimento e acompanhamento dos casos e 

gerando economia de recursos.  

 

 

24.1. Informação aos Usuários  

 

 

24.1.1.Importância da comunicação nas práticas de cuidado 

 

Um elevado índice de estudos refere-se à comunicação como componente 

integrante do processo de humanização da assistência, destacando que para uma 

prática humanizada torna-se necessária a valorização da comunicação por parte dos 

profissionais com os sujeitos e seus familiares (Gotardo e Silva, 2005; Faiman et al., 

2003; Santos, 1998). 

Ainda no viés da humanização, a comunicação é abordada no sentido de 

possibilitar a integralidade da atenção à saúde, pois, numa comunicação em que os 

sujeitos sejam escutados de maneira qualificada e satisfatória, podem interagir e 

compartilhar suas vivências. Ela possibilita ainda que as condutas sejam pautadas e 
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programadas de acordo com o conhecimento dos aspectos socioeconômicos e 

culturais (Oliveira, 2002). 

Assim, estudos revelam que os usuários dos serviços de saúde buscam 

profissionais qualificados, comprometidos, preparados para escutá-los e realizar uma 

comunicação acolhedora, com a valorização dos discursos e que tenha resolutividade 

para as suas necessidades  

Outro tema que se destaca no processo de comunicação é a adesão ao 

tratamento. Pesquisas revelam que tanto a interrupção do tratamento como a não 

adesão estão relacionadas na maior parte das vezes à não compreensão das 

informações sobre o uso adequado dos medicamentos Em estudo sobre a não 

adesão, os autores ressaltam a necessidade de uma abordagem holística, ou seja, é 

preciso que os profissionais da saúde trabalhem de maneira conjunta e visualizem os 

pacientes de forma integral, identificando as condições sociais, econômicas e culturais 

dos indivíduos, para auxiliar no processo de adesão ao tratamento.  

Quando a comunicação tem como sujeito-salvo os profissionais de saúde, 

apresenta algumas falhas e enfrenta dificuldades. Estudo revela que um local 

adequado dentro do ambiente de trabalho, para que os profissionais possam se 

encontrar a fim de discutir e refletir sobre o cotidiano e compartilhar as angústias e 

satisfações é um fator importante para a humanização (Além disso, o pouco tempo 

disponível para as reuniões é um fator que dificulta os profissionais de estabelecerem 

o diálogo com colegas de trabalho, familiares e pacientes  
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Uma boa comunicação auxilia também na organização dos serviços de saúde. 

Pesquisas revelam que se a população recebesse informações adequadas acerca da 

situação em que procurar os serviços de urgência e emergência, menor seria o tempo 

de espera nos serviços, e com isso os casos que realmente necessitam do 

atendimento teriam uma disponibilidade melhor da equipe de saúde . 

 

24.1.2. Informação aos Pacientes e familiares nas Unidades atendidas 

 

 É preciso uma interação pacientes-profissionais-familiares, em que sejam 

fornecidas informações referentes aos cuidados específicos, pois assim será possível 

fortalecer os cuidadores para a alta hospitalar. Além disso, os familiares devem ser 

informados quanto às transferências que acontecem dentro do hospital. Dessa forma, 

é possível diminuir a angústia, a ansiedade e as preocupações entre os familiares. 

Sugere que, no processo de comunicação, os profissionais façam referência 

aos pacientes pelo nome de cada um, que durante o diálogo haja uma relação de 'olho 

no olho', e que os profissionais estejam dispostos a se comunicar com termos de fácil 

entendimento e possibilitem uma escuta sensível e qualificada. 

É preciso ouvir mais e falar menos, pois assim será possível dar ênfase ao 

processo de diálogo e reduzir a tendência que os profissionais de saúde têm, em 

especial os médicos, de realizar monólogos. 

 

Sendo assim é fundamental oferecer aos usuários e familiares informações a 

cerca de sua saúde, permanência e orientação na alta hospitalar. 
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A visita médica será realizada diariamente dando processo de continuidade na 

assistência.   

As visitas de familiares aos pacientes que se encontram  nos setores de 

observação e repouso,  serão realizadas no horário das 15h às 16h todos os dias 

sendo  relatados a assistência médica e dos demais profissionais. Essa ação será 

feita pelo enfermeiro de plantão . Na alta hospitalar serão fornecidas orientações ao 

usuário/família, para dar continuidade no processo do cuidar, também serão 

disponibilizadas receitas médicas ente outros. 

Serão liberadas a permanência de acompanhantes para pacientes idosos, 

menores de idade e de acordo com a necessidade do paciente segundo diagnóstico 

médico. 

Aos pacientes que entrarem em óbito será solicitado via telefone a presença de 

um familiar para que seja dada a notícia pelo médico e enfermeiro . Será informado o 

óbito em um lugar reservado e apropriado.   

A Ficha do paciente será sempre atualizada pela equipe, os exames serão 

afixados no prontuário e estarão disponíveis para consultas sempre que necessário. 

  

24.2. Satisfação do Usuário 

 

 

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 
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sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua 

manifestação, visando à melhoria do atendimento prestado. 

A Pesquisa de Satisfação dos Usuários é um instrumento que será adotado 

pelo instituto com o principal intuito de conhecer o grau de satisfação dos pacientes 

que se utilizaram de serviços de saúde nas Unidades. 

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 ao Instituto tomar 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 os sendo possível obter informações úteis para 

conhecimento da qualidade dos serviços de saúde e auxiliar 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.  

As ferramentas utilizadas para aferir a satisfação do usuário serão conforme 

descrito abaixo: 
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24.2.1. Questionário vis sistema: 

 

Será implantado nas Unidades do Pronto Socorro Central e Infantil.  

Segue abaixo tela com questionário que poderá ser adaptado a qualquer 

momento de acordo com o perfil da Unidade. 

 

 

 

Para a gestão, o sistemas gera relatórios com o resultado da pesquisa em 

formato de textos e gráficos conforme segue: 
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24.2.2. Caixa de Sugestões 
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No intuito de avaliar a qualidade do atendimento e infraestrutura Pronto Socorro 

Central “Guiomar Ferreira Roebbelen”, do Pronto Socorro Infantil “Enf.º Joaquim 

Nogueira” e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 será 

disponibilizado na recepção dos respectivos locais uma caixa de sugestões e um 

formulário de sugestões/reclamações, nos moldes a seguir: 

 

PRONTO SOCORRO:  

______________________________________________________________ 

NOME: ________________________________________________________ 

SEXO: [___] FEMININO   [___] MASCULINO  -  DATA NASCIMENTO: _____ 

ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

CEP: _________________________CIDADE: _________________________ 

TELEFONE:___________________  EMAIL:__________________________ 

DATA: _______________________ 

[___] SUGESTÕES     [___] ELOGIO    [____] RECLAMAÇÃO 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 



 

 

Pá
gi

na
16

81
 

Desta forma o instituto poderá acompanhar sempre que desejar a Satisfaçaõ 

dos Usuários do Sistema de Saúde sob sua Gestão. 

 

24.2.3 Fale Conosco / Ouvidoria 

 

A Ouvidoria em Saúde constitui-se em um espaço estratégico e democrático 

de comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos 

aos serviços prestados. A Ouvidoria, como componente da Política Nacional de 

Gestão Estratégica e Participativa, visa fortalecer os mecanismos de participação 

social e qualificar a gestão participativa do Instituto. 

 

 

 

Assim, é de fundamental importância a criação de canais democrá- ticos de 

informação e de escuta da população, com espaço de recepção das manifestações 
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dos cidadãos, para melhor qualificar a gestão das Unidades. A Ouvidoria é, por 

excelência, esse espaço. 

O instituto contará com canais de atendimento via email e telefone ou cartas, 

os canais para o fale conosco serão divulgados nas unidades. Todas as críticas e 

opiniões recebidas serão analisadas por profissionais das áreas relacionadas ao 

tema. 

 

 

24.3. Políticas de Humanização com Classificação de Risco 

 

O Instituto irá desenvolver as atividades de acordo com o programa nacional 

de Humanização para acolhimento com classificação de risco conforme à seguir. 

24.3.1. Acolhimento 

 

É um processo de trabalho em saúde, que atende a todos que procuram os 

serviços de saúde, ouvindo seus pedidos, acolhendo e dando respostas adequadas 

aos usuários, prestando um atendimento com resolutividade e responsabilização, 

orientando sobre condutas no serviço e/ou em outros serviços para dar continuidade 

na assistência. 

Acolher com resolutividade significa que todas as pessoas que procuram a 

unidade, deverão ser escutadas por um profissional da equipe técnica, que deve 

escutar sua queixa, identificar riscos e vulnerabilidades (escuta qualificada), e se 

responsabilizar para dar uma resposta ao problema. 



 

 

Pá
gi

na
16

83
 

 

Agentes: Recepção, administração, equipe de enfermagem, equipe médica, 

assistente social, orientador de fluxo, segurança, etc 

 

24.3.2. Objetivos 

 melhorar o acesso dos usuários ao serviço de saúde mudando a forma 

tradicional de entrada por filas e ordem de chegada para o que é de maior prioridade 

de risco; 

 humanização entre profissionais e usuários através da escuta 

qualificada; 

 abordagem integral a partir de parâmetros humanísticos de 

solidariedade e cidadania; 

 aperfeiçoamento do trabalho em equipe com integração e 

complementaridade das atividades exercidas, atendendo por riscos apresentados, 

complexidade do problema, grau de saber e tecnologias exigidas para a solução; 

 aumento da responsabilização dos profissionais de saúde; 

operacionalização de uma clínica ampliada. 

 

24.3.3. Classificação de Risco 

 

 

É um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de 

tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos a saúde ou grau de 
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sofrimento. 

Agentes: Enfermeiros 

 

A Resolução 2.077/14 estabelece tornar obrigatória a implantação do 

Acolhimento com Classificação de Risco para atendimento dos pacientes nos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência. 

Estabelece ainda a obrigatoriedade dos serviços de urgência e emergência 

implantem o acolhimento dos pacientes de acordo com um sistema de Classificação 

de Risco. No entanto, a regra estabelece que o acesso a esta etapa do processo deve 

ser imediato, ficando a unidade obrigada a definir o número de classificadores para 

atingir a esperada agilidade. 

 

Outro ponto destacado na Resolução é o que exige que os pacientes que 

passarem pela Classificação de Risco e forem encaminhados ao pronto-socorro 

sejam, obrigatoriamente, atendidos por um médico. A resolução proíbe que a dispensa 

ou o encaminhamento do paciente para outra unidade seja realizado, por outro tipo 

de profissional. Nos locais com mais de 50 mil atendimentos/ano, o monitoramento 

das atividades será de um médico coordenador. 

 

24.3.3.1.Resolução 2.077/2014. 

 

 No intuito de aliviar e qualificar os atendimentos nos prontos-socorros e 

serviços de urgência e emergência o Conselho Federal de Medicina publicou duas 
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importantes resoluções, a nº 2077/14 e a 2079/14, a primeira discorre acerca da 

normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência, e a segunda sobre a normatização do funcionamento das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) 24h e congêneres. 

 Visando o objeto do presente plano de trabalho, transcreveremos abaixo a 

resolução nº 2077/2014, que dispõe in verbis: 

 

RESOLUÇÃO CFM nº 2.077/14  

Dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do 

sistema de trabalho.  

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 

44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei n° 12.842/13;  

CONSIDERANDO o direito à saúde estabelecido pelo artigo 6º da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 e o direito ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços de saúde prestados pelo poder público, previsto no artigo 196 da 

Carta Magna; 

CONSIDERANDO que o Código de Ética Médica estabelece os princípios da 

prática médica de qualidade e que os Conselhos de Medicina são os órgãos 

supervisores e fiscalizadores do exercício profissional e das condições de 

funcionamento dos serviços médicos prestados à população;  



 

 

Pá
gi

na
16

86
 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Medicina deve regulamentar e 

normatizar as condições necessárias para o pleno e adequado funcionamento dos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, tendo como objetivo que, neles, o 

desempenho ético-profissional da medicina seja exercido; CONSIDERANDO o 

estabelecido na Resolução CFM nº 1.493/98 e o fato de que a responsabilidade 

médica é individual em relação ao paciente;  

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, que 

institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, 

instituindo a “vaga zero” e estabelecendo as condições para a habilitação e 

certificação dos médicos para atuarem nos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência; 

CONSIDERANDO que as condições de atendimento prestados pela maioria 

dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência no país frequentemente atentam 

contra a dignidade dos pacientes;  

CONSIDERANDO que as condições de trabalho do médico nos Serviços 

Hospitalares de Urgência e Emergência podem comprometer sua capacidade de fazer 

o melhor pelo paciente;  

CONSIDERANDO as responsabilidades do médico, ética, civil e criminal, como 

pessoais e intransferíveis;  

CONSIDERANDO a necessidade de quantificar a equipe médica para atuar 

nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, 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 
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humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 

capacidade profissional;  

CONSIDERANDO a adoção dos protocolos de Acolhimento com Classificação 

de Risco para melhor organização assistencial dos Serviços Hospitalares de Urgência 

e Emergência;  

CONSIDERANDO que os pacientes classificados como de maior grau de 

urgência necessitam frequentemente de assistência equivalente à oferecida em 

unidade de terapia intensiva e observação médica constante;  

CONSIDERANDO que os Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência se 

tornaram porta de entrada no sistema de saúde aos pacientes sem acesso à atenção 

primária, e que são parte integrante do hospital onde estão localizados;  

CONSIDERANDO que os hospitais devem disponibilizar leitos de retaguarda 

em número suficiente para suprir a demanda de pacientes oriundos dos Serviços 

Hospitalares de Urgência e Emergência;  

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em reunião plenária de 24 de julho 

de 2014, RESOLVE:  

Art. 1° Esta resolução se aplica aos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência, públicos e privados, civis e militares, em todos os campos de 

especialidade. 

Parágrafo único. Entende-se por Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência os denominados prontos-socorros hospitalares, pronto-atendimentos 

hospitalares, emergências hospitalares, emergências de especialidades ou quaisquer 
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outras denominações, excetuando-se os Serviços de Atenção às Urgências não 

Hospitalares, como as UPAs e congêneres.  

Art. 2º Tornar obrigatória a implantação do Acolhimento com Classificação de 

Risco para atendimento dos pacientes nos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência.  

Parágrafo único. O tempo de acesso do paciente à Classificação de Risco deve 

ser imediato, sendo necessário dimensionar o número de classificadores para atingir 

este objetivo.  

Art. 3º Todo paciente que tiver acesso ao Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, não podendo, sob 

nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde por 

outro profissional que não o médico. 

Art. 4º Determinar, na forma do anexo desta resolução, o sistema de fluxo dos 

pacientes e as normas para a quantificação adequada da equipe médica para 

trabalhar nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência.  

Art. 5º Tornar necessária a presença do médico coordenador de fluxo nos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência com mais de 50.000 

atendimentos/ano no setor, cujas funções estão normatizadas no anexo desta 

resolução.  

Art. 6º As diretorias clínica e técnica, bem como a direção administrativa do 

hospital, devem garantir qualidade e segurança assistencial ao paciente e ao médico 

no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, de acordo com o disposto no anexo 

desta resolução. 
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Art. 7º Tornar obrigatória a qualificação dos profissionais médicos para o 

trabalho em Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, mediante o disposto no 

Capítulo VII, item 2, alínea B-3, da Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 

2002, capacitação essa de responsabilidade dos gestores, segundo o preconizado 

pela portaria.  

Parágrafo único. É obrigação do diretor técnico do hospital exigir 

documentalmente do gestor a capacitação prevista no caput.  

Art. 8º É obrigatória a passagem de plantão, médico a médico, na qual o 

profissional que está assumindo o plantão deve tomar conhecimento do quadro clínico 

dos pacientes que ficarão sob sua responsabilidade.  

Art. 9º É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente na 

ficha de atendimento de emergência/boletim de atendimento/prontuário médico, 

constando a identificação dos médicos envolvidos no atendimento.  

Art. 10. É obrigação do médico plantonista dos Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência dialogar, pessoalmente ou por telefone, com o médico 

regulador ou de sobreaviso, sempre que for solicitado ou que solicitar esses 

profissionais, fornecendo todas as informações com vistas a melhor assistência ao 

paciente. 

Art. 11. O médico de sobreaviso deverá, obrigatoriamente, dar assistência nos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência quando solicitado para interconsulta, 

justificada e registrada no prontuário pelo médico solicitante, no menor tempo 

possível, devendo se comunicar de imediato quando contatado pelo hospital.  
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Art. 12. Estabelecida a necessidade de internação, o paciente passa a ser 

responsabilidade do médico de sobreaviso, ou do médico internista ou de qualquer 

outro médico responsável pela internação, até a alta pela sua especialidade ou a 

transferência do paciente para outro profissional.  

Parágrafo único. Enquanto o paciente internado estiver nas dependências do 

Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, as intercorrências por ele apresentadas 

deverão ser atendidas pelos médicos plantonistas deste setor, caso o médico 

assistente esteja ausente; no entanto, este deverá ser imediatamente comunicado do 

fato, sendo a responsabilidade da assistência compartilhada, objetivando sempre o 

melhor tratamento para o paciente.  

Art. 13. É direito do paciente ter um médico como responsável direto pela sua 

internação, assistência e acompanhamento até a alta, sendo proibida a internação em 

nome de serviço.  

Art. 14. O tempo máximo de permanência dos pacientes nos Serviços 

Hospitalares de Urgência e Emergência será de até 24h, após o qual o mesmo deverá 

ter alta, ser internado ou transferido.  

Art. 15. Fica proibida a internação de pacientes nos Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência. 

Art. 16. O hospital deverá disponibilizar, em todas as enfermarias, leitos de 

internação para pacientes egressos do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência 

em número suficiente para suprir a demanda existente. Em caso de superlotação do 

Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência e ocupação de todos os leitos de 
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retaguarda, é de responsabilidade do diretor técnico da instituição prover as condições 

necessárias para a internação ou transferência destes pacientes.  

Art. 17. O médico plantonista do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência 

deverá acionar imediatamente o coordenador de fluxo, e na inexistência deste o 

diretor técnico do hospital, quando:  

a) forem detectadas condições inadequadas de atendimento ou constatada a 

inexistência de leitos vagos para a internação de pacientes, com superlotação do 

Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência;  

b) houver pacientes que necessitem de unidade de terapia intensiva e não 

houver leito disponível;  

c) quando o Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência receber pacientes 

encaminhados na condição de “vaga zero”.  

§ 1º A “vaga zero” é um recurso essencial para garantir acesso imediato aos 

pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso, devendo ser considerada como 

situação de exceção e não uma prática cotidiana na atenção às urgências. 

§ 2º O encaminhamento de pacientes como “vaga zero” é prerrogativa e 

responsabilidade exclusiva dos médicos reguladores de urgências, que deverão, 

obrigatoriamente, tentar fazer contato telefônico com o médico que irá receber o 

paciente no hospital de referência, detalhando o quadro clínico e justificando o 

encaminhamento.  

§ 3º Em caso de transferência de pacientes de unidades de saúde para 

hospitais de maior complexidade em “vaga zero”, as informações detalhadas em 
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relação ao quadro clínico do paciente deverão ser encaminhadas, por escrito, pelo 

médico solicitante do serviço de saúde de origem.  

§ 4º No caso de utilizar-se a “vaga zero” em Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência superlotado ou sem capacidade técnica de continuidade do tratamento, 

caberá à equipe médica estabilizar o paciente e, após obtidas as condições clínicas 

que permitam a transferência, comunicar o fato à regulação, persistindo a 

responsabilidade do gestor público pela obtenção de vagas para a continuidade do 

tratamento e, se necessário, com a compra de leitos na forma da lei.  

Art. 18. Uma vez acionado em função da superlotação, o diretor técnico do 

hospital deverá notificar essa circunstância ao gestor responsável e ao Conselho 

Regional de Medicina, para que as medidas necessárias ao enfrentamento de cada 

uma das situações sejam desencadeadas.  

Parágrafo único. Nos casos de recusa ou omissão por parte do gestor, o 

diretor técnico deverá comunicar imediatamente o fato ao Ministério Público, dando 

ciência ao Conselho Regional de Medicina.  

Art. 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, 24 de julho de 2014  

 

ROBERTO LUIZ D’AVILA 

Presidente 

HENRIQUE BATISTA E SILVA 

Secretário-geral 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO CFM nº 2.077/14 

 

1. Definição de leitos de retaguarda  

No Brasil, a Portaria MS/SAS nº 312, de 2 de maio de 2002, define 24 horas 

como o período máximo de observação hospitalar e estabelece uma padronização de 

nomenclatura para o censo hospitalar nos hospitais integrantes do SUS, elaborada 

com vistas a permitir que esse censo gerasse informações de abrangência nacional. 

A citada portaria não define leitos de retaguarda.  

No entanto, esta nomenclatura é consagrada no ambiente de urgência e 

emergência. Assim, definimos leitos de retaguarda como aqueles de internação 

dedicados a atenção de pacientes agudos ou agudizados internados pelo Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência, devendo esses leitos ser dimensionados 

conforme o volume esperado de internações.  

Neste cenário não devem ser considerados como de retaguarda os leitos de 

observação no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, os leitos de pré-parto, 

os leitos de recuperação pós-anestésica, os berços de alojamento conjunto e os leitos 

de berçário para recém-nascidos sadios. 

 

2. Acolhimento com Classificação de Risco  

 É obrigatória a implantação nos ambientes dos Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência de um sistema de classificação de pacientes de acordo com 

a gravidade do agravo à saúde que apresentam, e que deve ser realizado por 

profissionais médicos ou enfermeiros capacitados. O paciente classificado por 
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enfermeiro não pode ser liberado ou encaminhado a outro local sem ser consultado 

por médico. 

  A classificação deve ser feita obrigatoriamente em local que assegure a 

privacidade e o sigilo do paciente, podendo este ter duas ou mais salas de 

classificação para os momentos de maior fluxo de atendimento, resguardadas as 

condições de privacidade. Ao chegar ao Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência, o acesso dos pacientes ao Setor de Classificação de Risco deve ser 

imediato. Assim, o tempo de espera para ser classificado deverá tender a zero, com 

os tempos de espera diferenciais para acesso ao médico emergencista não 

ultrapassando, na categoria de menor urgência, 120 minutos.  

 O médico poderá, no contato com o paciente, rever a classificação para fins 

de prioridade maior ou menor nas etapas subsequentes de atendimento. A 

classificação das necessidades urgentes do paciente define seu fluxo em todo o 

processo de atenção hospitalar e todos os setores devem estar cientes dessa 

definição. O bom uso da classificação afeta o fluxo e a qualidade assistencial dos 

pacientes do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência no conjunto da instituição 

hospitalar.  

 Para serviços com menos de 50.000 consultas/ano pode-se discutir a 

necessidade da classificação sempre que não tenham um histórico de espera 

inadequada, embora não se possa prescindir da recepção e acolhimento informados 

para identificar necessidades que devam ser imediatamente respondidas.  

 Há diversas escalas de classificação que podem ser adotadas e que 

possuem especificidades importantes, devendo-se observar a distinção entre as 
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escalas utilizadas para adultos e crianças, em saúde mental e em obstetrícia, para 

maior sensibilidade e especificidade. Quando a classificação for realizada por 

enfermeiros, o protocolo adotado obrigatoriamente deverá ser baseado em sintomas, 

não podendo envolver diagnóstico médico. 

 

3. Sistema de fluxo  

 O acesso dos pacientes ao Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência 

se faz por demanda espontânea ou por meio de Serviços Pré-Hospitalares Móveis de 

Urgência e Emergência (SAMU, Corpo de Bombeiros e pré-hospitalar móvel privado). 

Os pacientes demandados de Serviços Pré-Hospitalares Móveis de Urgência e 

Emergência podem ser pré-classificados, dependendo do contato prévio da regulação 

médica. Os pacientes pré-classificados podem ter acesso direto à sala de reanimação 

de pacientes graves. Os demais pacientes deverão passar pelo processo de 

Acolhimento com Classificação de Risco.  

 No fluxo geral do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, após a 

Classificação de Risco, os pacientes poderão seguir três fluxos conforme sua 

condição: 1. pacientes graves; 2. pacientes com potencial de gravidade; 3. pacientes 

sem potencial de gravidade.  

O algoritmo abaixo (figura 1) descreve o fluxo dos pacientes no Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência, de acordo com sua classificação. 
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 Define-se como Sala de Reanimação a área física do Serviço Hospitalar de 

Urgência e Emergência onde são atendidos os pacientes com iminente risco de vida 

ou sofrimento intenso, necessitando de intervenção médica imediata.  

 Define-se como Sala de Observação de Pacientes com Potencial de 

Gravidade a área física do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência onde são 

mantidos os pacientes que necessitem vigilância constante e possível intervenção 

imediata. 

 Define-se como Sala de Observação de Pacientes sem Potencial de 

Gravidade a área física do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência onde são 
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mantidos os pacientes que necessitem vigilância e acompanhamento médico 

intermitente.  

 Para os pacientes classificados como de máxima urgência, a sala de 

reanimação ou de procedimentos avançados deverá ter capacidade de no mínimo 

dois pacientes com as devidas áreas de circulação e contar com médico exclusivo no 

local. O paciente não deverá ficar mais de 4 horas na sala de reanimação.  

 Considerando que os Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência 

recebem frequentemente pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e 

psiquiátricas, é obrigatória a existência de salas específicas para isolamento para 

doenças infectocontagiosas e salas específicas para o atendimento aos pacientes 

psiquiátricos. 

 

4. Quantificação da equipe médica  

 Todo Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência deverá ter suas 

dimensões projetadas conforme a responsabilidade de cobertura populacional e 

especialidades que oferece na organização regional.  

 Para fins de dimensionamento do número de profissionais médicos 

necessários para o adequado atendimento nos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência, recomenda-se o cálculo do volume anual de pacientes e sua posterior 

distribuição pelo número de profissionais médicos contratados e respectivas cargas 

horárias. Isto se refere aos médicos que prestam o primeiro atendimento, os 

emergencistas. Médicos horizontais, médicos residentes, médicos estagiários e 

estudantes da graduação em Medicina não podem ser contabilizados como equipe 
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médica contratada para atendimento no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência. 

No entanto, devem ser considerados para o dimensionamento das necessidades de 

áreas físicas como consultórios, onde atenderão sob supervisão, quando for o caso. 

 A sala de reanimação de pacientes graves deve disponibilizar o mínimo de 

dois leitos por médico no local, podendo o número de leitos e médicos ser maior, 

sempre nessa proporção, considerando a demanda de pacientes do Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência que utilizarão este setor, onde os pacientes 

poderão permanecer no máximo por 4 horas.  

 Para as consultas aos pacientes com e sem potencial de gravidade, 

portanto excluídos os médicos para atender na sala de reanimação de pacientes 

graves e os responsáveis pelos pacientes em observação, utiliza-se como referência 

desejável o máximo de três pacientes por hora/médico. Para fins desse cálculo ficam 

excluídos os médicos horizontais, os médicos residentes, os médicos especialistas de 

sobreaviso, presencial ou a distância, ou qualquer outro médico que não participe do 

primeiro atendimento no pronto-socorro.  

 Assim, como exemplo para fins práticos, considerando um Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência com 50.000 atendimentos anuais (≅4.167 

atendimentos/mês ou ≅139 atendimentos/dia ou ≅6 atendimentos/hora), excluídos 

pacientes graves atendidos na sala de reanimação, seriam necessários dois médicos 

por turno para o atendimento. Esta é uma fórmula geral utilizada para o planejamento 

do número de médicos a serem contratados, de maneira a evitar o 

subdimensionamento da equipe médica, demora para o atendimento e sobrecarga de 

trabalho médico.  
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 As variações em número de atendimentos entre meses, dias da semana e 

horários do dia devem ser quantificadas e avaliadas e, se necessário, resultar em 

redistribuição adequada do número de médicos por turnos de serviço, buscando 

equilíbrio entre demanda e oferta do atendimento.  

 No entanto, em nenhum momento essa fórmula de cálculo autoriza que o 

médico nas urgências atenda três pacientes na hora e espere a próxima hora para 

atender outros três pacientes. A dinâmica da atenção às urgências é contínua e o 

cálculo de até três pacientes hora/médico por turno deve ser apenas utilizado como 

base para o planejamento da quantificação do número mínimo de médicos para o 

atendimento no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência. 

 Uma vez quantificado o número de médicos na equipe, deve se estabelecer 

o número de consultórios necessários para atender a demanda de consultas.  

 Na área de observação de pacientes com e sem potencial de gravidade, 

deve se disponibilizar no mínimo um médico para oito leitos, considerando a demanda 

de pacientes do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência que utilizarão este 

setor, onde poderão permanecer no máximo 24 horas.  

 A equipe de médicos emergencistas do Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência poderá se revezar nos diferentes setores de atendimento durante o turno 

do plantão. 

 

5. Coordenador de fluxo  
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 O coordenador de fluxo é médico com funções exclusivamente 

administrativas, presente diariamente no serviço, que não se confunde com o 

chefe/coordenador médico do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência.  

 O médico coordenador de fluxo tem autoridade delegada expressamente 

pelo chefe do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência e pelos diretores Clínico 

e Técnico do hospital. Sua atuação deve estar ajustada à política da instituição, em 

consonância com as normas dos diversos serviços hospitalares e em complemento à 

atuação das diretorias clínica e técnica.  

 O coordenador de fluxo tem como responsabilidades:  

 a) agilizar a transferência e trâmites burocráticos de pacientes com alta pelo 

médico assistente, quando necessário;  

 b) controlar os tempos dos processos de atendimento e realização de 

exames complementares;  

 c) zelar pelos padrões de segurança dos pacientes nos processos 

assistenciais;  

 e) controlar o acesso aos leitos de retaguarda do hospital e aos demais 

leitos, quando necessário, desde que autorizado pela direção clínica e técnica da 

instituição. 

 

6. Qualidade e segurança assistencial ao paciente e ao médico no Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência  

 A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, 

do Ministério da Saúde, tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança 
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do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Essa resolução se 

aplica aos serviços de saúde públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, 

incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.  

 Essa RDC determina que a direção do serviço de saúde deve constituir o 

Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a sua composição, conferindo aos 

membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do Plano de 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP). O PSP, elaborado pelo NSP, 

deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades 

desenvolvidas pelo serviço de saúde.  

 Para que a equipe médica desenvolva seu trabalho, as condições 

adequadas de segurança no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência são de 

responsabilidade do diretor clínico, diretor técnico e da direção administrativa do 

hospital. Os médicos plantonistas deverão denunc=hiar ao Ministério Público e ao 

Conselho Regional de Medicina todas as situações que ponham em risco sua 

segurança para o exercício profissional, esgotadas as tentativas de solução com as 

diretorias da instituição. 

 

7. Capacitação da equipe médica  

 A Portaria GM/MS no 2.048, de 5 de novembro de 2002, define os 

conteúdos teóricos e práticos necessários para a capacitação de médicos que atuam 

nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência. A portaria estabelece a 

necessidade de certificação dessas habilidades mediante instituição pública e de igual 
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maneira indica a necessidade de que a capacitação para instalar esses 

conhecimentos e habilidades deve dar-se mediante instituição pública.  

 Recomenda-se a criação dos núcleos de educação permanente em 

urgência e emergência, de modo a aplicar o previsto na Portaria GM/MS no 2.048/02.  

 

MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO 

Relator 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM nº 2.077/14  

 

 A crise do atendimento no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência no 

Brasil talvez seja o lado mais perverso do caos que assola a saúde pública no país.  

 Na cadeia de atenção à saúde o Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência é o segmento mais exposto e visível para a população e a precariedade 

de seu atendimento, agravada por tratar de pacientes graves que exigem cuidados 

imediatos, faz com que os problemas do setor causem choque e indignação na 

população.  

 Quando analisamos a crise no Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência, enfocamos principalmente o componente hospitalar, porém não 

resolveremos os problemas neste segmento se não houver políticas públicas voltadas 

a toda a Rede de Atenção às Urgências, formada pelos seguintes componentes:  

1. Promoção, prevenção e vigilância;  

2. Salas de estabilização;  
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3. Força Nacional - SUS;  

4. SAMU 192;  

5. UPA 24h;  

6. Hospitalar;  

7. Atenção domiciliar.  

 Como eixos transversais esses componentes têm na Rede a Atenção 

Básica, Acolhimento com Classificação de Risco, Informação, Regulação, 

Qualificação Profissional e Resolubilidade. No sistema privado o atendimento pré-

hospitalar é realizado por serviços próprios. 

 Existe deficiência em toda a Rede de Atenção às Urgências no Brasil, o 

que se reflete diretamente no componente hospitalar, gerando crise permanente cujas 

causas são multifatoriais, existindo inúmeros fatores determinantes para o caos que 

assola o setor. Entre as causas, pode-se listar: dificuldade de acesso dos pacientes 

ao atendimento primário; falta de estrutura hospitalar no interior dos estados; falta de 

adequada equipe de profissionais; grande rotatividade de médicos; pacientes 

atendidos por ordem de chegada, sem Acolhimento com Classificação de Risco, que 

prioriza o atendimento pela gravidade do paciente e não por ordem de chegada ao 

PS; escalas de profissionais incompletas; falta de médicos especialistas de 

sobreaviso; área física dos hospitais inadequada; falta de leitos de retaguarda; falta 

de leitos de UTI. 

 O sistema de saúde no Brasil é extremamente deficiente quanto ao 

atendimento na assistência básica. Os usuários do SUS não conseguem agendar 

consultas eletivas nas unidades básicas de saúde com médicos clínicos gerais e a 
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situação é ainda pior quando a população necessita de consultas eletivas com 

médicos especialistas, pois esses simplesmente não estão disponíveis para atender 

a toda a demanda. A espera por uma consulta, quando se consegue marcá-la, é de 

meses. Com isso, as pessoas que necessitam consultas eletivas, quer com clínicos 

gerais ou com especialistas, procuram espontaneamente os Serviços Hospitalares de 

Urgência e Emergência dos hospitais de referência por saberem que ali serão 

atendidos, por existirem clínicos, cirurgiões e especialistas de plantão para 

atendimento. Esse fluxo de pacientes com doenças de caráter eletivo que procuram 

os Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência contribui para tumultuar o 

ambiente nestes setores, além de ser fator importante na superlotação dos mesmos.  

 Essa realidade para os pacientes do SUS está cada vez mais presente no 

cotidiano dos usuários dos planos de saúde, que a cada dia têm mais dificuldades 

para agendar consultas, especialmente com especialistas, e realizar exames não 

cobertos pelos planos, e procuram o Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência 

dos hospitais privados credenciados na tentativa de resolver seus problemas. 

 A Rede de Atenção às Urgências está estruturada, de maneira equivocada, 

em hospitais de referência em Urgência e Emergência, localizados nas capitais ou 

grandes cidades do país, que em última instância acabam por ser os responsáveis 

por resolver todos os problemas dos outros componentes da Rede de Atenção às 

Urgências. Idealmente, seria necessário que existissem hospitais estruturados em 

Urgência e Emergência em diversas regiões dos estados brasileiros, que serviriam de 

referência para a macrorregião onde se localizassem, resolvendo os problemas de 

saúde daquela região, assim evitando o encaminhamento em massa dos pacientes 



 

 

Pá
gi

na
17

05
 

das cidades do interior para os hospitais de referência nas grandes cidades 

brasileiras, o que leva à superlotação e ao completo esgotamento dessas unidades 

para bem atender a população. 

 O Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência é feito pelo SAMU, 

implantado há aproximadamente 10 anos e, sem dúvida, um dos principais programas 

de saúde pública já implantado em benefício da assistência à população brasileira. O 

SAMU atende pacientes em Urgência e Emergência clínicas ou em acidentes 

urbanos, fazendo um trabalho de excelência, salvando milhares de vidas de pacientes 

que anteriormente morriam sem assistência médica.  

 O problema é que quando o SAMU foi implantado o sistema de Urgência e 

Emergência Hospitalar já estava esgotado para o atendimento da demanda existente 

à época. O SAMU trouxe aumento excepcional na demanda de pacientes 

extremamente graves para os hospitais de referência, o que fez explodir a crise do 

setor no Brasil, ficando evidente a falta de profissionais de saúde em número suficiente 

para o atendimento nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, 

especialmente de médicos plantonistas e especialistas, a falta de regulação do 

sistema, a falta de estrutura de centro cirúrgico para atender a demanda, de 

enfermarias, de leitos de retaguarda a leitos de UTI, fazendo com que os doentes 

permaneçam intubados e em ventilação mecânica nas salas de reanimação dos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, o que é uma agressão aos 

pacientes que, em um momento de risco extremo para suas vidas, não têm garantidas 

pelo Estado as condições mínimas de assistência médica que lhes possibilitem 

chances reais de sobrevivência. 
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 O atendimento pré-hospitalar privado é de responsabilidade dos serviços 

particulares, que deverão ter Central de Regulação Médica e ambulâncias básicas e 

avançadas, em obediência à legislação existente. As Centrais de Regulação privadas 

se subordinam às públicas em caso de encaminhamento de pacientes da rede privada 

para a pública.  

 O atendimento no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência deve ser 

analisado em três pontos principais: 

 1. As condições do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência;  

 2. As condições de trabalho do médico;  

 3. A “vaga zero”.  

 

1. As condições do Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência 

 São as piores possíveis, não apenas para os médicos, mas para todos os 

profissionais de saúde que trabalham no setor. No local existe superlotação de 

pacientes normalmente atendidos por uma equipe de saúde subdimensionada, 

gerando grande estresse em todos os profissionais, que trabalham além do limite 

físico e intelectual para bem atender aos pacientes, principalmente os médicos, que 

têm a maior responsabilidade na assistência aos doentes. Invariavelmente, as equipes 

médicas têm menos profissionais do que o necessário para o atendimento, condição 

que não é corrigida pelos administradores hospitalares ou gestores municipais ou 

estaduais.  

 Outro aspecto que precisa ser analisado é a forma de atendimento no 

Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência. Hospitais de grande movimento 
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atendem os pacientes na Emergência por ordem de chegada, sem que tenham 

implantado o Acolhimento com Classificação de Risco. Essa medida é necessária pois 

hierarquiza o atendimento, dando prioridade ao atendimento dos pacientes mais 

graves, assim evitando que doentes com agravos simples à saúde sejam atendidos 

antes daqueles com doenças de maior complexidade. 

 O Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência normalmente não têm o 

fluxo dos pacientes normatizado de acordo com a complexidade do atendimento. Isto 

compromete a assistência, além de tumultuar o ambiente, aumentando o estresse de 

toda a equipe e dos próprios pacientes. O fluxo predeterminado de acordo com o 

Acolhimento com Classificação de Risco é uma necessidade para a melhoria na 

assistência aos pacientes.  

 Normalmente não existe um médico responsável no setor que se preocupe 

com os aspectos administrativos do funcionamento do local, como a agilização na 

realização dos exames, preenchimento de prontuário, controle da passagem dos 

plantões, na transferência ou recebimento de pacientes, na cobrança para que as 

interconsultas das especialidades sejam respondidas o mais rapidamente possível, 

na transferência de pacientes internados para os leitos de retaguarda nas enfermarias, 

na busca de leitos de UTI para os pacientes necessitados, no encaminhamento de 

pacientes para transferência pela Central de Regulação, entre outras ações de 

administração. Isto em nada contribui para a boa assistência aos pacientes, que têm 

seus tratamentos muitas vezes retardados, ou a permanência injustificadamente 

prolongada no setor, assim contribuindo para o tumulto e superlotação do local, com 

todas as consequências nefastas que possuem. 
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2. As condições de trabalho do médico  

 Estão muito longe da ideal, por várias razões: ser em ambiente insalubre, 

extremamente estressante, com estrutura física inadequada, agravada pela 

superlotação de pacientes; falta de segurança; má remuneração; jornada de trabalho 

massacrante; falta de medicações básicas; falta de médicos especialistas; regulação 

deficiente, sem ter para onde encaminhar doentes que necessitem de atendimento 

em hospital de maior complexidade; responsabilidade sobre pacientes internados no 

setor por falta de leitos de retaguarda ou UTI; responsabilidade por pacientes 

recebidos em “vaga zero”, sem ter a menor condição de bem atendê-los, para citar 

apenas alguns aspectos. Isto tudo faz com que os médicos que trabalham no setor se 

demitam assim que se estabilizam profissionalmente, provocando grande rotatividade 

dos profissionais, o que não é desejável, pois isto acontece quando já estão 

capacitados para atender no setor, sendo substituídos por jovens que terão que 

passar pela curva de aprendizado inerente ao trabalho em Emergência. Além disso, 

trabalhar no Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência é colocar-se em risco 

constante para demandas éticas, legais e judiciais. 

 

3. A “vaga zero”  

  A Portaria no 2.048/02 do Ministério da Saúde atribui ao médico regulador 

do Sistema de Urgência e Emergência o grau de autoridade regulatória e determina 

que o mesmo não deve aceitar a inexistência de vagas nos hospitais de referência, 

“mesmo na situação em que inexistam leitos vagos para a internação dos pacientes 
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(a chamada “vaga zero” para internação)”. Assim, a portaria autoriza o médico 

regulador a encaminhar pacientes graves para hospitais de referência, mesmo que 

superlotados, sem vagas e sem a menor condição de atendimento. 

 A “vaga zero” trouxe grande problema para os médicos que atuam no 

Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, pois quando os hospitais de referência 

estão superlotados, com as salas de emergência sem condição de atendimento, com 

pacientes graves em macas, no ventilador, sem assistência médica adequada e 

especializada, o sistema entra em colapso pois o médico regulador não tem para onde 

encaminhar os pacientes graves que estão nas UPAs, nos hospitais de menor porte, 

nas cidades do interior, ou aqueles atendidos pelo SAMU. Isto tem gerado conflitos 

entre os médicos do Sistema, conflitos esses agravados pelo fato de que a “vaga zero” 

tem sido sistematicamente banalizada pelo médico que encaminha o paciente, o que 

agrava as péssimas condições de atendimento no Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência dos hospitais de referência.  

 A obrigatoriedade colocada pelo gestor federal de que uma instituição 

hospitalar seja obrigada a receber pacientes no Serviço Hospitalar de Urgência e 

Emergência, mesmo que não tenha vaga, é o reconhecimento pelo governo da 

falência do Sistema de Urgência e Emergência no Brasil. Infelizmente, a chamada 

“vaga zero” é uma triste realidade no cotidiano dos Serviços Hospitalares de Urgência 

e Emergência. Por essa razão necessita ser normatizada, sendo definido quais são 

os pacientes elegíveis para transferência nesta situação. 

 Os desafios da política nacional para melhorar as condições do Serviço 

Hospitalar de Urgência e Emergência são: melhorar o acesso dos pacientes ao 
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atendimento primário; implantar hospitais de referência regionais; adequar as equipes 

de saúde dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência às necessidades da 

demanda, especialmente os médicos, com remuneração digna e sem excesso de 

carga horária; adequar a estrutura física dos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência às necessidades de atendimento da demanda; estrutura física dos 

hospitais adequada; médicos especialistas na retaguarda; implantação do 

Acolhimento com Classificação de Risco, no qual o paciente é atendido pela gravidade 

do quadro clínico que apresenta e não por ordem de chegada; campanhas de 

prevenção para a epidemia do trauma; abertura imediata de novos leitos de UTI ou de 

unidade intermediária que permita a alta precoce de pacientes da UTI, assim 

possibilitando o acesso à UTI dos pacientes que hoje se encontram intubados e nos 

ventiladores dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, onde terão o 

atendimento adequado às suas necessidades, com maior chance de sobrevivência, 

comprometida na situação atual.  

 Por todo o exposto, faz-se necessária a elaboração de resolução pelo 

Conselho Federal de Medicina para que alguns dos aspectos abordados sejam 

normatizados.  

   

 

 

24.3.3.2. Pré-requisitos da Classificação de Risco 

 

 estabelecer fluxos, protocolos de atendimento, triagem administrativa e 
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classificação de risco; 

 qualificar equipes de acolhimento (recepção, enfermagem, orientadores 

de fluxo, segurança)  e classificação de risco; 

 sistemas de informações para agendamento/encaminhamento para 

consultas ambulatoriais e especialidades; 

 quantificar atendimentos diários, perfil da clientela e horários de pico; 

 adequar estrutura física e logística das áreas de atendimento básico: 

 área de emergência; 

 área de pronto atendimentos. 

 

24.3.3.3. Objetivos 

 

 avaliar o paciente logo na sua chegada ao Pronto Atendimento, 

humanizando o atendimento; 

 descongestionar o Pronto Atendimento; 

 reduzir o tempo para atendimento médico, fazendo com que o paciente 

seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade; 

 determinar a área de atendimento primário, devendo ser encaminhada 

diretamente a especialidade conforme protocolo: ex: ortopedia, ambulatório, plástica, 

cirurgia geral, emergência, etc. 

 informar os tempos de espera. 
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24.3.3.4. Níveis de Prioridade dentro do Pronto Socorro Central 

 

 VERMELHO: Nível de Prioridade – Zero  

Emergência - Necessita de Atendimento Imediato.  Atendimento na Área 

Vermelha. 

 

 

 AMARELO: Nível de Prioridade – 1  

Urgência – Necessita de Atendimento em no Máximo 20 Minutos. 

 Atendimento na Área Amarela. 

 

 VERDE:  Nível de Prioridade – 2  

Prioridade não Urgente – Atendimento em até 60 minutos. Atendimento na 

Área Verde. 

 

 AZUL: Nível de Prioridade – 3  

Consultas de Baixa Complexidade – Atendimento de Acordo com horário de 

chegada – Tempo pode variar de 3 a 4 horas de acordo com as demanda de Urgências 

e Emergências. Atendimento na Área Azul. 

 

De acordo com a prioridade da classificação de risco o usuário será 

encaminhado para a área de mesma cor. 
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24.3.3.5. Definição das Áreas 

 

Na área de Emergência: 

 

 Considerada área VERMELHA – é uma área destinada ao atendimento 

de Urgência e emergência clinica e traumática até a estabilização do quadro. 

 LOCAL - sala de emergência (parte A) 

 Considerada área AMARELA – para assistência de pacientes críticos e 

semicríticos após estabilização do quadro. LOCAL- sala de emergência (parte B) e 

unidade semi-intensiva. 

 

 

Área de Pronto Atendimento: 

 

 Considerada área VERDE – destinada a pacientes não críticos, em 

observação ou aguardando vagas em unidades hospitalares. 

LOCAL - repouso, isolamento. 

 

 Considerada área AZUL – destinada ao atendimento de consultas de 

baixa e média complexidade.  

LOCAL: 

 área de acolhimento; 

 consultório de enfermagem / classificação de risco; 
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 consultórios médicos; 

 consultório para avaliação de especialidades; 

 serviço social; 

 sala de administração de medicações, soroterapia e inaloterapia. 

 

 

24.3.3.6. Processo de Acolhimento nas Unidades do Pronto Socorro Central e 

Pronto Socorro Infantil . 

 

Com funcionamento 24 horas por dia, 07 dias por semana nas unidades do 

Pronto Socorro Central e Pronto Socorro Infantil será implantado sistema de gestão. 

 A Tecnologia da Informação possui mecanismo de Chamada  Eletrônica  em  

todos  os  atendimentos através de Painéis Eletrônicos que terá as seguintes 

características: Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento 

e Chamada de Voz (Sistema Voice), facilitando principalmente no caso de pacientes 

analfabetos ou com algum tipo de deficiência visual e/ou auditiva. 
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Tela de pacientes em fila eletrônica. 

 

 

. O sistema auxiliará todo o processo de acolhimento feito pelos profissionais 

nas seguintes demandas: 

 

 

Agente – Recepção 

 

I – DEMANDA COM ENTRADA DO USUÁRIO PELA RECEPÇÃO 

1- Acolher usuário na recepção; 

2- fazer ficha de atendimento (FAA) com dados cadastrais e cartão sus no 

sistema criado pelo instituto. 

3- orientar chamada pelo nome e foto no painel para o primeiro atendimento na 

classificação de risco; 
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4- observar o estado geral do usuário e sua queixa para antecipar seu 

atendimento em caso de maior gravidade; 

Exemplos: suor excessivo; falta de ar; facies de dor intensa; dor no peito; 

descorado; febre muito alta com faces vermelhas; tontura / desmaio; 

5- manter olhar atento no ambiente para detectar alterações de quadro nos 

usuários enquanto aguardam serem classificados pelo enfermeiro. 

 

 

Tela inicial de atendimento (FAA) – Cadastro 

 

 

Após abertura da ficha de atendimento, a fila aparecerá no painel identificando 

nome do paciente, horário de chegada e ao lado pontos com cores verde ou vermelho 

(no caso de idosos), pois Já na recepção o sistema identifica automaticamente a 

prioridade para pacientes idosos quando no pronto Socorro Central.  
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O painel informará ainda se o paciente está aguardando a primeira consulta ou 

se trata-se de retorno (caso paciente esteve nas unidades antes de 24 horas) 

 

A triagem irá chamar considerando a prioridade, posteriormente será 

classificado através dos sinais vitais e encaminhado ao local de atendimento da 

especialidade. 

 

 

 

 

 

Fila de aguardando atendimento 
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II – DEMANDA COM ENTRADA DO USUARIO PELA EMERGENCIA 

 

1- O técnico de enf. da ambulância e/ou o técnico de enf. da sala de emergência 

encaminha o acompanhante e/ou paciente ou avisa a necessidade de fazer ficha de 

atendimento na emergência. 

 se o usuário tem acompanhante – o mesmo fornece os dados à recepção 

 se usuário está sozinho – recepção vai até a sala de emergência e coleta 

os dados para a abertura da FAA no sistema de atendimento eletrônico. 

OBS: A FAA será encaminhada automaticamente via sistema para a 

classificação de risco ou sala de emergência, conforme for classificado pelo  

regulador. 

 

Agente – Técnico da Ambulância / Equipe da Sala de Emergência 

 

I – DEMANDA DE USUÁRIOS VINDOS DE AMBULÂNCIA COM ENTRADA 

PELA EMERGÊNCIA 

1- Tecnico de enfermagem da ambulância passa o caso para o Enfermeiro e o 

médico da sala; 

2- Enfermeiro / médico da sala de emergência recebe o caso e o classifica de 

acordo com o nível de prioridade; 

 

 se prioridade zero (VERMELHO) – atendimento na sala de emergência 

imediato – setor A; 
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 se prioridade 1 (AMARELO) - atendimento na sala de emergência 

urgente – setor B; 

 se prioridade 2 (VERDE) – encaminhar para sala de classificação de 

risco; 

 se prioridade 3 (AZUL) - encaminhar par sala de classificação de risco. 

 

A - quando alta prioridade (0 – 1) VERMELHO E AMARELO 

 

1- O tecnico de enf.  da ambulância deixa o usuário na sala de emergência 

2- O acompanhante é encaminhado para abrir a ficha de atendimento (FAA) na 

recepção 

OBS: se não tem acompanhante, o técnico de enfermagem da ambulância ou 

técnico da sala de emergência solicita à recepção para vir coletar dados para abrir a 

Ficha de Atendimento. 

 

B – quando baixa e média prioridade (2 – 3) VERDE E AZUL 

 

1- O técnico de enf. da ambulância traz o usuário e acompanhante até a 

recepção para fazer a ficha de identificação / atendimento (FAA); 

2- O técnico de enf. da ambulância passa o caso para o enfermeiro da 

classificação de risco; 

3- O Enfermeiro da classificação de risco avalia sinais vitais e sintomas já 

coletados e classifica se já faz a triagem ou segue a ordem de fichas da recepção. 
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Agente – Enfermeiro da Classificação de Risco 

 

Tecnologia da Informação possuindo mecanismo de Chamada Eletrônica e 

Fila Eletrônica através de Painéis Eletrônicos contendo as seguintes características: 

Nome do Paciente, Foto do Paciente, Prioridade, Sala de Atendimento e Chamada de 

Voz (Sistema Voice), em todos os atendimentos direcionados a sala de Acolhimento 

e Classificação de Risco. 

 Na sala de acolhimento e classificação de risco o profissional da área da 

saúde vai priorizar ou não o atendimento do paciente junto ao consultório médico 

através do mecanismo eletrônico de Chamada Eletrônica e Fila Eletrônica. 

A Portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de 

atendimento de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. De 

acordo com esta Portaria, este processo “deve ser realizado por profissional de saúde, 

de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-

estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, 

colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento”  

O Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR - se mostra como um 

instrumento reorganizador dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e 

consolidar o Sistema Único de Saúde. Vai estabelecer mudanças na forma e no 

resultado do atendimento do usuário do SUS. Será um instrumento de humanização. 

A estratégia de implantação da sistemática do Acolhimento com Classificação 

de Risco possibilita abrir processos de reflexão e aprendizado institucional de modo a 
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reestruturar as práticas assistenciais e construir novos sentidos e valores, avançando 

em ações humanizadas e compartilhadas, pois necessariamente é um trabalho 

coletivo e cooperativo. Possibilita a ampliação da resolutividade ao incorporar critérios 

de avaliação de riscos, que levam em conta toda a complexidade dos fenômenos 

saúde/ doença, o grau de sofrimento dos usuários e seus familiares, a priorização da 

atenção no tempo, diminuindo o número de mortes evitáveis, sequelas e internações. 

A Classificação de Risco deve ser um instrumento para melhor organizar o fluxo 

de pacientes que procuram as portas de entrada de urgência/emergência, gerando 

um atendimento resolutivo e humanizados. 

 

 Como deverá ocorrer a classificação dentro da sala: 

 

1- O Enfermeiro da classificação de risco chama o usuário pelo painel; 

2- Como auxilio de um técnico de enfermagem, preenche a Ficha de 

Atendimento ambulatorial (FAA) com os dados coletados (sinais vitais, queixa atual, 

antecedentes pessoais, medicações em uso, alergias, etc); 

3- Classifica o usuário conforme níveis de classificação de risco; 

4- Encaminha o usuário para a área de acordo com sua classificação. 

 

No pronto Socorro Central de Cubatão, de acordo com a Lei 7.498/1986 que 

regulamenta o exercício de enfermagem, o Técnico de enfermagem auxilia o 

Enfermeiro na Classificação de Risco, esse auxílio pode ser na aferição de sinais 

vitais, no direcionamento do paciente para os fluxos da unidade de, entre outras 
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atividades cabíveis de delegação, pois o tempo é vida nos serviços de urgência e 

emergência, e a responsabilidade e preparo para realizar esse tipo de atendimento é 

primordial. 

 

O paciente dentro da Unidade aguarda chamada via painel pelo profissional o 

qual foi encaminhado de acordo com a sua classificação de risco para atendimento. 

 

24.3.3.7. Fluxograma do Pronto Socorro Com classificação de Risco 

 

 

  

25. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS 

A licitação consiste em um processo administrativo utilizado para a contratação 

de serviços ou para aquisição de produtos por parte da Administração Pública direta 
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ou indireta.  Surge diante da necessidade da administração pública, e tem duas fases: 

a interna e a externa. A fase interna tem início no planejamento da administração 

pública acerca da necessidade e viabilidade da contratação. A fase externa inicia com 

a publicação do certame licitatório, ou seja, com o conhecimento público, e termina 

com o objetivo central que é a homologação do ditame licitatório onde será 

apresentada a vencedora e consequentemente com o firmamento do Contrato ou do 

objeto jurídico cabível para firmar o vínculo entre a administração pública e a empresa 

vencedora. Na fase de execução contratual cabe à contratada executar e à 

administração fiscalizar essa execução. O simples fato de ter ocorrido uma licitação 

com começo, meio e fim, não obriga o órgão público a contratar. 

 

O “caput” do artigo 37 da Constituição Federal ao citar os princípios da 

administração pública, esclarece que: “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:” 

 

A lei federal nº 8666/93, que trata das licitações, em seu artigo 3º cita os 

princípios processadores destas, expondo que: “A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” 

 

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:” 

 

Após leitura dos parágrafos acima, resta verificado então que os princípios 

norteadores das Organizações Sociais para firmamento de contrato de gestão estão 

inseridos nos concernentes à administração pública de modo geral, e quando do 

processo de licitação. Esses princípios visam a livre e justa concorrência. 

 

As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, que em regra nada teria relação com a lei federal nº 8666/93 que trata das 

licitações e contratos administrativos. Ocorre que, quando a organização social for a 

contratante e o contrato envolver recursos oriundos de verba pública, a licitação 

pública será obrigatória e será necessária então a observância da lei federal nº 

8666/93.  

A referida lei prevê as seguintes modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 
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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 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 
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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 no 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. 

 

25.1. Das Modalidades de Procedimento 

 

25.1.1 Compra Direta  

 

 As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever 

de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando 
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constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a 

expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”.  

 

 

 

Portanto, a lei poderá criar hipóteses em que a contratação será feita de forma 

direta. O regulamento geral das licitações, a Lei n.º 8.666/93, prevê os casos em que 

se admite a contratação direta, podendo a licitação ser dispensada ou inexigível.  

 

a. Dispensa de licitação  

De acordo com Lei n.º 8.666/93, a licitação é dispensada (ou dispensável) no 

caso de alienação de bens móveis e imóveis, conforme disposto no art. 17, e também 

nas hipóteses descritas no art. 24. Em todos os casos, configura-se a viabilidade de 

competição, o que torna a licitação possível. No entanto, por comando normativo 

expresso, o procedimento licitatório estaria dispensado.  

As hipóteses previstas no art. 24 são taxativas, de forma que, caso o gestor 

contrate diretamente fora dos parâmetros e requisitos nele definidos, poderá 
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configurar crime previsto na própria Lei n.º 8.666/93, art. 89, “dispensar licitação fora 

das hipóteses previstas em lei”.  

 

b. Realização de licitação nas hipóteses em que é permitida a contratação 

direta  

 

Configurada a permissão legislativa de se contratar diretamente, não cabe ao 

gestor a livre escolha de se realizar ou não o certame licitatório. Ainda que se justifique 

que a licitação seria o meio mais adequado a resguardar a isonomia e impessoalidade 

na contratação, cumpre ressalvar que, apesar de viável, o processo licitatório possui 

um alto custo administrativo (até por ser conhecidamente mais demorado), sendo 

improvável que a economia a ser obtida seja suficiente para cobri-lo, além de ser um 

procedimento mais demorado.  

Por fim, aprofundando-se a análise, não constitui a licitação um fim em si 

mesmo, de forma que o dever de licitar precisa ser aplicado em consonância com os 

demais princípios aplicáveis à Administração, tais como a economicidade, a eficiência, 

a proporcionalidade e a razoabilidade.  

Portanto, para que não afronte outros princípios aplicáveis à gestão pública, 

deve o administrador, nas hipóteses de dispensa de licitação, selecionar a melhor 

proposta utilizando-se de outras formas capazes de resguardar a isonomia e a 

impessoalidade da contratação, tal como a realização de cotação eletrônica, que é 

uma espécie de pregão eletrônico simplificado.  
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No âmbito do TCU, nas dispensas de baixo valor, com fundamento no inciso II 

do art. 24, será adotada preferencialmente a compra por cotação eletrônica, conforme 

dispõe a Portaria-TCU n.º 215/2005.  

 

 

 

c. Caracterização da inexigibilidade  

 

No art. 25, caput, é prevista a inexigibilidade de licitação, tendo como principal 

característica a inviabilidade de competição, o que torna inviável a realização de 

certame licitatório. Em complemento à regra prevista no caput do artigo, a norma 

apresenta em seus incisos três situações em que se caracterizaria a inexigibilidade.  
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Portanto, o requisito principal da inexigibilidade está no caput do artigo, sendo 

os seus incisos hipóteses meramente exemplificativas. 

 

25.1.2. Compra mediante orçamentos  

 

Compra mediante orçamentos é a modalidade de procedimento realizada com 

prévia obtenção de, no mínimo, 03 (três) orçamentos, entre interessados do ramo 

pertinentes ao seu objeto. 

 

 

 

25.1.3. Carta convite 

 

Figurando como a mais singular das modalidades licitatórias normatizadas pela 

Lei 8.666/93, a Carta-Convite, apesar de singela, pois dependendo do objeto buscado 

pela Administração e sua demanda, pode ser trocada pela modalidade Tomada de 

Preços ou até mesmo pela modalidade Concorrência, é escolhida em razão de seu 

relativo baixo custo e rapidez em sua implementação. 

A exigência de se convidar “no mínimo” três empresas, que atuam no mercado 

com o serviço, produto ou realize obras, que o Poder Público necessite, deve sempre 
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primar pela impessoalidade; porquanto poder-se-ia preterir outros interessados, 

privilegiando assim à outras empresas em possíveis esquemas fraudulentos, o que é 

inadmissível. 

Uma medida para se coibir esta prática, reside na normatização insta no artigo 

22 em seu Parágrafo 6º da Lei Federal 8.666/93 que preleciona, in verbis: 

Parágrafo 6º – Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo mais de 03 (três) 

possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou 

assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto 

existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. (REDAÇÃO DADA 

PELA LEI 8.883 DE 1994). 

 

A alegação, por parte do Agente Público, responsável pelo procedimento 

licitatório, de que inexiste ou existe pouca oferta, no mercado potencial, para que a 

OSS tem fremência em contratar, é no mínimo difícil de comprovar, o que às vezes 

permite uma compra direta em razão da obrigação do Poder Público em oferecer o 

serviço ou produto para a coletividade. 

Seu funcionamento é realizado através dos seguintes procedimentos, vide 

fluxograma abaixo: 

O fato desta modalidade não prescindir de ampla divulgação, em Diários 

Oficiais e/ou jornais com grande circulação, bastando que se afixe o Edital em lugar 

de fácil acesso, também afigura-se dúbio, pois o conceito de local de fácil acesso e 

visibilidade, a nosso ver, fere o princípio constitucional da ampla publicidade. 

O número mínimo de convidados, 03 (três), pode também sofre uma supressão, 
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caso os convidados não atuarem mais no ramo de negócio pretendido pelo 

procedimento licitatório, ou simplesmente, não possuir estoque ou preço, nestes 

casos não é necessário que a OSS refaça todo o procedimento, bastando justificar 

devidamente o ocorrido e contratar com os que remanesceram, mesmo que somente 

um acorra ao pacto, podendo inclusive, como já dissemos acima, devido a urgência, 

contratar diretamente. 

Esta medida é tomada por conta da economicidade e celeridade, pois repetir 

todo o procedimento seria por deveras dispendioso e mais demorado. 

Por ser uma modalidade simplificada, apenas é exigida a regularidade da 

empresa junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, além da Certidão 

Negativa de Débitos junto a Previdência Social acerca de seus funcionários. 

Estas exigências são importantes, pois, no caso concreto, se a empresa está 

inadimplente com suas obrigações trabalhistas, constando cláusula acerca desta 

solidariedade, responde por estas dívidas juntamente com a empresa que com ela 

pactuou. 

Feitos os convites, as empresas enviarão seus envelopes lacrados contendo 

as ofertas dando conta do preço praticado e da técnica que será utilizada no 

desenrolar do pacto, estes envelopes deverão ser abertos em ata, com o maior 

número de participantes possíveis no intuito de coibir quaisquer dúvidas acerca de 

sua lisura. 

Estes convites devem ser apresentados, aos Tribunais de Contas dos Estados, 

União, ou excepcionalmente municipais, para julgamento da prestação de contas do 

contrato, comprovando o número mínimo de três empresas contratadas, ou 
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justificando caso contrário. 

Um diferencial da modalidade licitatória Carta-Convite, reside na possibilidade 

de se organizar, na fase de habilitação e posterior julgamento, de duas formas 

diferentes, senão vejamos: 

1 – Dividindo o procedimento licitatório em duas etapas, uma chamada de 

habilitação e a outra de julgamento das ofertas, após ofertar prazo para os recursos 

aos interessados. 

2 – A outra forma e juntar as fases de habilitação e julgamento em um único 

momento, após abrir prazo recursal aos sucumbentes. 

Os convites devem conter a assinatura com o atesto recebido, pelo responsável 

da empresa convidada, sendo também uma forma que o Agente Público comprova o 

convite para certame licitatório de no mínimo 3 (três) empresas. 

Com o objetivo de evitar que o convite seja dirigido sempre aos mesmos 

licitantes, com possibilidade de ocasionar burla aos princípios da licitação, em especial 

da isonomia, o parágrafo 6º do artigo 22, alterado pela Lei nº 8.883/94, exige que 

existindo na praça mais do que três possíveis interessados, a cada novo convite 

realizado para objeto idêntico ou assemelhado, seja a carta-convite dirigida a pelo 

menos mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas 

ultimas licitações (DI PIETRO, 2007, p.356). 

 

Quanto à possibilidade de continuar a licitação no caso de aparecerem menos 

de que três convidados, o Tribunal de Contas da União, alterando seu entendimento 

após a entrada em vigor da Lei nº 8.666/93, decidiu que “para a regularidade da 
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licitação na modalidade convite é imprescindível que se apresentem no mínimo 3 

(três) licitantes devidamente qualificados. Não se obtendo esse número legal de 

propostas aptas à seleção, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros 

possíveis interessados, de modo a se garantir, nesse aspecto, a legitimidade do 

certame. 

A carta-convite é o instrumento convocatório dos interessados na modalidade 

de licitação denominada convite. É uma forma simplificada de edital que, por lei, 

dispensa a publicidade deste, pois, é enviado diretamente aos possíveis proponentes, 

escolhidos pela própria repartição interessada. A carta-convite aplicam-se, no que for 

cabível, as regras do edital, dentro da singeleza que caracteriza o procedimento do 

convite. O essencial é que identifique o objeto da licitação, expresse com clareza as 

condições estabelecidas pela Administração, fixe o critério de julgamento e indique os 

recursos cabíveis. (MEIRELLES, 1993, p.265). 

 

25.1.4. Tomada de Preço e Concorrência 

 

Tomada de preços é a modalidade de licitação onde podem participar os 

interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação. 

O que diferencia a tomada de preços das outras modalidades é a necessidade 

de cadastramento prévio dos interessados, bem como o valor para compras e serviços 

de até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e para obras e serviços de 



 

 

Pá
gi

na
17

35
 

engenharia até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e prazos de 

publicidade do edital. 

O cadastramento diz respeito à análise prévia da situação da empresa, por 

intermédio da verificação de sua regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica, 

qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e do cumprimento das 

exigências do Ministério do Trabalho com relação ao trabalho do menor, nos moldes 

dos artigos 27 a 31 da Lei n°. 8.666/93. 

A licitação se processa com a entrega dos documentos de credenciamento e 

envelopes de habilitação e proposta. Primeiro são abertos os envelopes de habilitação 

e após o julgamento e a interposição de recursos, se houver, passa-se à abertura e 

julgamento das propostas e novamente é aberto prazo de recursos. Após o julgamento 

o objeto é adjudicado e a licitação homologada. 

A opção por uma ou outra modalidade de licitação primeiramente deve seguir 

a regra da lei no que diz respeito ao valor da contratação, depois a conveniência e a 

oportunidade, de acordo com as necessidades da Administração. 

Um aspecto importante a ser salientado é que, como os interessados ainda não 

cadastrados poderão apresentar sua documentação até terceiro dia anterior à data 

prevista para o recebimento das propostas, esse procedimento de análise da 

documentação deverá ser agilizado pela comissão pertinente, a fim de que as 

empresas não participem em condições de cadastramento passíveis de serem 

revistas, causando prejuízos à licitação. Ademais, num raciocínio raso, a 

Administração jamais poderá recusar um pedido de cadastramento, alegando não 

haver tempo hábil para a análise dos documentos. Caso haja necessidade a 
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Administração poderá suspender a data de abertura da licitação, com o objetivo de 

concluir essa análise, pois se houver o prosseguimento da licitação e a empresa que 

se sagrar vencedora não obtiver o cadastramento pretendido, mesmo após os 

recursos cabíveis, todos os atos da licitação deverão ser revistos para a seleção de 

um novo vencedor, o que demandará um tempo muito grande,  prejudicando as 

atividades da comissão e do órgão que solicitou a contratação. Portanto, nesse caso, 

julga-se ser a paralisação a decisão mais acertada. 

Nesse quesito de análise da documentação, surge uma outra questão: qual 

seria a comissão competente para a análise prévia dessa documentação? Há alguns 

órgãos que impõem essa tarefa de análise à própria comissão de licitações que será 

responsável pela condução dos trabalhos do certame. Outros direcionam essa tarefa 

para a comissão de cadastro de fornecedores existente no órgão (se houver), o que 

entendemos ser o mais plausível, já que, na realidade, o interessado estará realizando 

o seu "cadastramento" e não sua "habilitação prévia" numa licitação, aliado ao fato de 

que uma vez cadastrada, a empresa poderá participar de outros procedimentos 

licitatórios para o qual o seu cadastro se estenda, e não somente àquela determinada 

licitação e, por fim, a análise pela comissão de cadastro visa à manutenção do 

princípio da isonomia, ou seja, todos os interessados passarão pelo crivo dos mesmos 

técnicos, impedindo análises diversas para uma mesma situação, em virtude do 

conhecimento específico de cada profissional que efetuará a verificação dos 

documentos. 

Quando a Administração realiza uma tomada de preços e solicita dos 

interessados a apresentação do certificado de registro cadastral, esse poderá 
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substituir os documentos indicados nos arts. 28 a 31 da Lei n°. 8.666/93, desde que 

haja informações quanto a esses documentos disponibilizadas em sistema 

informatizado para consulta direta e imediata por parte da comissão que será 

responsável pelos trabalhos de abertura e condução da licitação. Nessa hipótese, o 

licitante ficará obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 

fato impeditivo de sua habilitação. 

Para a realização de tomadas de preços, fica facultada à Administração a 

utilização de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração 

Pública, desde que tal condição esteja previamente estipulada no edital. Essa é uma 

faculdade importante, pois permite que órgãos com uma infraestrutura menor e que 

não possuam seu próprio setor de cadastramento, não se furtem de realizar licitações 

nessa modalidade. 

Se a Administração possuir um cadastro internacional de fornecedores poderá, 

inclusive, realizar uma tomada de preços internacional, a qual deverá manter as 

mesmas peculiaridades da concorrência, em especial no que tange às estipulações 

que visem à manutenção do princípio da isonomia entre empresas nacionais e 

estrangeiras. 

Assim como ocorre com as concorrências, nas tomadas de preços as propostas 

também serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no 

mínimo três membros, sendo que pelo menos dois deles deverão ser servidores 

qualificados, pertencentes ao quadro permanente do órgão responsável pela licitação. 

Com relação à publicidade das tomadas de preços, essa dar-se-á pelos meios 

dispostos pela legislação vigente: 
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a) no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade 

da Administração Pública Federal ou quando se tratar de licitação feita por órgãos 

estaduais ou municipais para a execução de obras financiadas parcial ou totalmente 

com recursos federais ou garantidos por instituições federais; 

b) no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quando se tratar, 

respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 

Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 

c) em jornal diário de grade circulação no Estado e também, se houver, em 

jornal de grande circulação no município ou na região onde será realizada a licitação. 

  

A Administração Pública, conforme o vulto da licitação, também poderá utilizar outros 

meios de divulgação para ampliar a área de competição. Atualmente, temos visto 

muitos órgãos disponibilizando seus avisos de editais em seus portais de internet. 

 

Por fim, o prazo mínimo de publicação, ou seja, entre a disponibilização do 

edital até a abertura do certame, deverá ser de 15 (quinze) dias corridos para as 

tomadas de preços do tipo "menor preço", e de 30 (trinta) dias corridos para as 

tomadas de preços do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço". 

Por concorrência entende-se como sendo a modalidade de licitação destinada 

a contratações de valor mais elevado, ou seja, para a aquisição de materiais e serviços 

com valores acima de R$ 650.000,00, e acima de R$ 1.500.000,00 para a execução 

de obras e serviços de engenharia. 
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Embora haja por conta da Lei n°. 8.666/93, uma definição mínima de valores 

para a concorrência, é importante salientar que essa modalidade é cabível para 

qualquer valor de contratação. Logo, a utilização da concorrência é possível mesmo 

para aqueles itens que apresentem valores abaixo desse limite. No entanto, cabe ao 

administrador regular de modo consciente essa escolha, já que por muitas vezes não 

é financeiramente viável. 

Tal inviabilidade não é somente financeira, ela decorre também do fato da 

modalidade me questão possuir um prazo de publicidade (entre a última publicação 

do seu resumo ou a disponibilidade do edital até a data de abertura) maior do que o 

das demais modalidades, sendo de no mínimo 30 (trinta) dias para as do tipo "menor 

preço", e de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias para as do tipo "técnica e preço" ou 

"melhor técnica". Além disso, exige gastos com publicações de seu resumo em diário 

oficial, jornal de grande circulação, afixação em local visível no órgão, dentre outros, 

conforme o caso, em conformidade com o disposto no art. 21 da Lei n°. 8.666/93. 

Esses fatores, dentre outros, tornam o processo de concorrência mais lento e oneroso, 

razão pela qual a seleção dessa modalidade de licitação deverá ser fruto de uma 

análise criteriosa do administrador.  

Uma característica peculiar da concorrência refere-se à permissibilidade de 

participação de quaisquer interessados na licitação, independentemente de serem 

cadastrados ou não no órgão promotor da licitação, bastando que atendam às 

exigências do edital, em especial no que se referem às condições preliminares de 

habilitação. 
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A concorrência também é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja 

o valor de seu objeto, para a compra ou alienação de bens imóveis (ressalvado o 

disposto no art. 19 da Lei n°. 8.666/93), para as concessões de direito real de uso, de 

serviços ou de obras públicas, para as contratações de parcerias público-privadas 

(PPP), para as licitações internacionais, para os registros de preços e para as 

contratações em que seja adotado o regime de empreitada integral.  

No que tange aos bens imóveis, de acordo com o art. 19 da Lei n°. 8.666/93, 

caso a aquisição desses bens tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de 

dação em pagamento, esses poderão ser alienados por ato da autoridade 

competente, também por meio de leilão, que será visto nos próximos artigos, e não 

somente pela concorrência. Quanto aos bens imóveis que foram adquiridos por outras 

formas (compra, permuta, etc.), é obrigatória a utilização da concorrência.  

De acordo com a Lei n°. 8.987/95, a concorrência é modalidade de licitação 

obrigatória também para a concessão de serviço público. No entanto, as concessões, 

permissões e autorizações, efetuadas como forma de privatização ou desestatização, 

ou seja, transferindo para a iniciativa privada a execução de serviços públicos 

explorados pela União diretamente ou por meio de entidades por ela controladas, 

também poderão ser realizadas pela modalidade leilão. E, com relação à permissão 

de uso, essa poderá ser outorgada por meio de licitação com modalidade 

correspondente ao valor da contratação. 

Com relação às contratações de parcerias público-privadas, para concessões 

patrocinadas ou administrativas, regidas pela Lei Federal nº. 11.079//04, por força do 
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art. 10 do referido diploma legal, a licitação também deverá ser processada por meio 

da modalidade de concorrência. 

 

25 .2 .Mode lo  de  regu lamento  de  compras   

 

 

REGULAMENTO DE CONTRAT AÇÕES DE COMPRAS,  

SERVIÇOS,  OBRAS,  AL IENAÇÕES E  LOCAÇÕES DO INSTITUTO 

ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE -  PROJETO DE XXXXX –  

CONTRATO DE GEST ÃO nº .  XXXXX ANO 2018.  

 

Capí tu lo  I  

Das  Disposições Gera is  

 

Seção I  

Dos  Pr inc íp ios  

 

Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas para a contratação de compras, 

serviços, obras, alienações e locações no âmbito do Instituto Alpha de Medicina para 

Saúde. 

 Art. 2º - A contratação de compras, serviços, obras, alienações e locações do 

Instituto ALPHA serão feitas de acordo com as normas deste Regulamento, conforme 

o disposto no Regimento Interno e Estatuto do Instituto. 
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Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a 

selecionar dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa para o Instituto ALPHA 

e o Parceiro Público, mediante julgamento objetivo. 

Art. 4º - As contratações, a que se refere este Regulamento, serão feitas com 

a adequada caracterização de seu objeto. 

 

Seção I I  

Das  Moda l idades de  Proced imento  

 

Art. 5º - As modalidades de procedimento para as contratações deste 

Regulamento são: 

I – Compra direta; 

II – Compra mediante orçamentos; 

III – convite; 

IV – Tomada de preços; 

V – Concorrência. 

Art. 6º - As modalidades de procedimento dos incisos I a V do Art. 5º aplicam-

se às contratações de compras, serviços, obras, alienações e locações do Instituto 

ALPHA e serão determinadas em função do valor estimado de cada contratação, a 

saber: 

I – Compra direta: até R$ XXXX (XXX mil reais), quando relacionada a 

trabalhos de engenharia, e até R$ XXXX (XXXX mil reais) nos demais casos, mediante 

simples pesquisa de mercado; 
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II – Compra com o mínimo de 03 (três) orçamentos: acima dos níveis 

definidos no inciso I e até R$ XXXXX (XXXX mil reais); 

III – convite: acima dos níveis definidos no inciso II, até R$ XXXX (XXXXX mil 

reais); 

IV – Tomada de preços: acima dos níveis definidos no inciso III até R$ XXX 

(XXXX mil reais), quando relacionada a trabalhos de engenharia, e até R$ XXX 

(XXXXXX mil reais), nos demais casos; 

V – Concorrência: acima dos níveis definidos no inciso IV. 

Parágrafo Único - Os valores acima referidos serão corrigidos, 

anualmente, pela variação do IGPM-FGV. 

 

Art. 7º - As modalidades de procedimento dos incisos I e II serão autorizadas 

pelo responsável do projeto de acordo com o Termo de Parceria ou quem este indicar. 

As modalidades de procedimento dos incisos III, IV e V do Art. 5º serão realizadas 

com autorização de uma Comissão Especial de Contratação, designada pela Diretoria 

Executiva do Instituto Alpha e por no mínimo, 01 (um) dirigente. 

Seção I I I  

Da  Compra  Di re ta  

 

Art. 8º - Compra direta é a modalidade de procedimento realizada mediante 

simples pesquisa de mercado, sob controle do saldo efetivo e origem dos recursos, 

dispensando as demais formalidades do Art. 14 deste Regulamento. 
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§ 1º – Observado o limite de 10% (dez) do valor constante no inciso I do Art. 

6º, salvo exigências contratuais do financiador, poderá o próprio coordenador fazer 

compra direta sob sua inteira responsabilidade, preferindo os adiantamentos e 

reembolsos com notas fiscais quitadas. 

 

Seção IV  

Da Compra  Mediante  Orçamentos 

 

Art. 9º - Compra mediante orçamentos é a modalidade de procedimento 

realizada com prévia obtenção de, no mínimo, 03 (três) orçamentos, entre 

interessados do ramo pertinentes ao seu objeto. 

Parágrafo Único - Para a compra mediante orçamentos, além do 

acompanhamento da gerência do Coordenador, deverão juntar os comprovantes da 

realização dos orçamentos a que se refere o caput deste artigo, seguindo-se, no que 

couber, as demais formalidades previstas no Art. 14 deste Regulamento. 

 

Seção V 

Do  Convi te  

 

Art. 10 - Convite é a modalidade de procedimento entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, escolhidos e convidados pelo Instituto Alpha, em número 

mínimo de 03 (três), para os quais será expedida a carta-convite, afixando-se cópia 

na sede do Instituto Alpha, em lugar acessível aos interessados. 
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§ 1º. Na carta-convite, a que se refere o caput deste artigo, será estabelecido 

o prazo para resposta, o qual não poderá ser inferior a 03 (três) dias úteis, contados 

a partir da sua entrega. 

§ 2º. Quando, por limitações do mercado ou manifestação de desinteresse dos 

convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de participantes exigido no 

caput deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 

processo, sob pena de ser repetido o convite. 

§ 3º. Aplica-se no procedimento do caput deste artigo, no que couber, o 

disposto nos artigos 13 e 14 deste Regulamento. 

 

Seção VI  

Da  Tomada de  Preços 

 

Art. 11 - Tomada de preços é a modalidade de procedimento realizado entre 

interessados anteriormente convocados por edital publicado, uma só vez, em um 

jornal de circulação em SANTO ANDRÉ e/ou região, ou no estado em que ocorrer a 

obra ou serviço, e afixado na sede do Instituto Alpha, em lugar acessível aos 

interessados. 

§ 1º. A publicação do edital a que se refere o caput deste artigo deverá ser feita 

com, pelo menos, 10 (dez) dias corridos de antecedência em relação à data prevista 

para recebimento das propostas. 

§ 2º. À tomada de preços aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos 13 e 

14 deste Regulamento. 
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Seção V I I  

Da  Concorrênc ia  

 

Art. 12 - Concorrência é a modalidade de procedimento entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação, comprovem atender os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no respectivo edital, para a execução de seu objeto. 

§ 1º. O edital, a que se refere este artigo, deverá ser publicado resumidamente, 

por uma vez, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande 

circulação em município do projeto e/ou região, ou no estado em que ocorrer a obra 

ou serviço. 

§ 2º. A publicação do edital, a que se refere o parágrafo primeiro, será feita com 

antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias corridos em relação à data prevista para 

recebimento dos envelopes, contendo documentação e proposta. 

§ 3º. O edital de concorrência será afixado na sede do Instituto Alpha, em lugar 

acessível aos interessados. 

Art. 13 - O edital de concorrência conterá, obrigatoriamente: 

I – Número de ordem em série anual, o nome do Instituto Alpha, o regime de 

execução e a menção de que será regido por este Regulamento; 

II – Descrição de seu objeto de forma sucinta e clara; 

III – prazo e condições para assinatura do contrato; 

IV – Critério para julgamento com disposições claras e objetivas; 

V – Condições de pagamento; 
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VI – Local, dia e hora para o recebimento dos envelopes, contendo 

documentação e propostas, e para o início da abertura dos envelopes; 

VII – instruções e normas para os recursos previstos neste Regulamento; 

VIII – outras indicações tidas por necessárias pelo Instituto Alpha. 

Parágrafo Único - À concorrência aplica-se, no que couber, o disposto no Art. 

14 deste Regulamento. 

 

Art. 14 - A contratação, quando for o caso, será iniciada com a abertura de 

processo administrativo preferencialmente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e conterá: 

I – Orçamentos, carta-convite ou edital, e respectivos anexos, se houver; 

II – Comprovante da publicação do edital resumido ou da entrega da carta-

convite; 

III – ato de autorização à pessoa encarregada, ou de designação da Comissão 

de Contratação, para os fins previstos no Art. 7º. deste Regulamento; 

IV – Original das propostas e dos documentos que as instruírem; 

V – relatórios E deliberações da pessoa autorizada ou da Comissão de 

Contratação; 

VI – Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre os respectivos 

procedimentos, dispensas ou inexigibilidades; 

VII – julgamento com classificação das propostas do objeto do procedimento; 

VIII – atos de adjudicação e de homologação do objeto do procedimento; 
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IX – Recursos eventualmente apresentados pelos interessados e respectivas 

manifestações e decisões; 

X – Despacho de anulação ou de revogação do procedimento, quando for o 

caso, fundamentado circunstanciadamente; 

XI – demais documentos relativos ao procedimento. 

 

Capí tu lo  I I  

Da  Dispensa e  da  Inex ig ib i l idade de  Proced imento  

 

Art. 15 - É dispensável o procedimento: 

I – Para as compras, serviços, obras e alienações do Instituto Alpha cujo valor 

não exceder o limite a que se refere o Art. 6º, inciso I, deste Regulamento; 

II – Nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento; 

III – quando não acudirem interessados ao procedimento anterior e este, 

justificadamente, não puder ser repetido, sem prejuízo para o Instituto Alpha; 

IV – Quando as propostas apresentadas consignarem preços, 

manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional; 

V – Para a contratação com pessoas jurídicas de direito público, entidades 

filantrópicas, paraestatais e as sujeitas ao controle majoritário do poder público; 

VI – Para aquisição ou locação de imóveis destinados ao atendimento das 

finalidades estatutárias do Instituto ALPHA, desde que o preço seja compatível com o 

valor de mercado; 



 

 

Pá
gi

na
17

49
 

VII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde 

que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos; 

VIII – para aquisição de bens ou serviços quando as condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas para o Instituto Alpha; 

IX – Na contratação de entidade jurídica sem fins lucrativos e de comprovada 

idoneidade, para prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que 

o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

X – Para aquisição de bens e serviços destinados exclusivamente à pesquisa 

científica e tecnológica, com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou 

outras instituições oficiais de fomento à pesquisa, credenciadas pelo CNPq para esse 

fim específico; 

XI – para aquisição de bens e serviços destinados exclusivamente à pesquisa 

científica e tecnológica, com recursos de fontes que não imponham restrições ou 

procedimentos para contratação e utilização dos recursos; 

XII – para aquisição de produtos químicos específicos, destinados à 

laboratórios de pesquisa científica e tecnológica, quando adquiridos diretamente do 

fabricante ou de seus representantes; 

XIII – para aquisição de softwares específicos, quando adquiridos diretamente 

do fabricante ou de seus representantes; 

XIV – na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia 

mista, com suas subsidiárias e controladas para a aquisição de bens, prestação ou 
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obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 

no mercado; 

XV – Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para 

atividades contempladas no contrato de gestão; 

XVI – para a contratação de serviços de profissional, como coordenador ou 

executor de projeto de sua autoria, ou de profissional que, com reconhecida 

competência, já tenha anteriormente prestado serviços da mesma natureza ao 

Instituto Alpha ou, ainda, de docente indicado por instituição de ensino, com a qual o 

Instituto Alpha mantenha convênio de cooperação. 

XVII – para contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em 

consequência de rescisão contratual. 

Parágrafo Único - As dispensas previstas neste artigo deverão ser, 

necessariamente, justificadas e autorizadas pelo Setor Jurídico do Instituto Alpha, 

para ratificação, de acordo com o estabelecido no Art. 17 deste Regulamento. 

 

Art. 16 - É inexigível o procedimento quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

I – Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 

fornecidos ou prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; 

II – Para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. 
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Parágrafo Único - Os requisitos a que se referem os incisos I e II deste artigo 

deverão ser devidamente comprovados no processo de contratação. 

 

Art.17 - As situações de dispensa, previstas no Art. 15, incisos II a XIV, e as de 

inexigibilidade, previstas no Art. 16, incisos I e II, deste Regulamento, serão 

analisadas e ratificadas pelo Setor Jurídico do Instituto ALPHA, num prazo máximo de 

05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos. 

 

 

Capí tu lo  I I I  

Da  Habi l i tação e  do Julgamento 

 

Art. 18 - O procedimento deste Regulamento desenvolve-se em duas fases: 

I – Habilitação 

II – Julgamento. 

 

Seção I  

Da  Habi l i tação 

 

Art. 19 - Para habilitação poderá ser exigido, dos interessados, documentação 

relativa a: 

I – Habilitação jurídica; 

II – Qualificação técnica; 
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III – qualificação econômico-financeira; 

IV – Regularidade fiscal. 

 

Art. 20 - A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso 

consistirá de: 

I – Cédula de identidade; 

II – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, também o 

documento de eleição de seus administradores; 

IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para o 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Art. 21 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá de: 

I – Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da contratação; 

III – indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponível para a realização do objeto da contratação; 
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IV – Qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

V – Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso; 

VI – Declaração do interessado, quando exigido, de que tomou conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto da contratação; 

Parágrafo Único - A comprovação a que se refere o inciso II deste Artigo, no 

caso das contratações pertinentes a serviços e obras, poderá ser feita mediante 

atestados expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, referentes a obras e serviços 

similares quanto à complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

 

Art. 22 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

consistirá de: 

I – Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira do interessado; 

II – Certidões negativas expedidas pelos distribuidores cíveis e de execuções 

fiscais, pela Justiça Federal e pelos cartórios de protesto da sede da empresa ou 

domicílio da pessoa física. 
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Art. 23 - A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 

consistirá de: 

I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do contrato; 

III – prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

 

Art. 24 - Os documentos referentes aos artigos 19, 20, 21, 22 e 23 deste 

Regulamento poderão ser dispensados ou não excluem outros que, a juízo do Instituto 

ALPHA, poderão ser exigidos dos interessados. 

§ 1o Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

empregado autorizado do Instituto ALPHA. 

 

Art. 25 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser substituídos 

por certificado de registro cadastral atualizado, emitido por órgão ou entidade pública, 
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desde que previsto no edital ou no convite, obrigando o interessado a declarar, sob as 

penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

Art. 26 - As empresas estrangeiras que não funcionem no país atenderão o 

estabelecido neste Regulamento, mediante documentos autenticados pelos 

respectivos Consulados, devendo ter, preferencialmente, representação legal no 

Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e 

judicialmente pela representada. 

 

Seção I I  

Do  Ju lgamento 

 

Art. 27 - Nas modalidades de procedimento em que couber, será observado o 

seguinte: 

I – Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e 

propostas dos concorrentes e sua apreciação; 

II – Devolução dos envelopes aos concorrentes inabilitados, caso não tenha 

havido recurso ou, em havendo recurso, após sua denegação; 

III – verificação da conformidade de cada proposta, com os requisitos do edital 

ou do convite, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

IV – julgamento E classificação das propostas, de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital ou da carta-convite; 
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V – Deliberação quanto à adjudicação e homologação do objeto do 

procedimento. 

Parágrafo Único - A abertura dos envelopes contendo habilitação e proposta 

será realizada em hora e local previamente designado, no qual haverá um documento 

assinado pelos licitantes presentes e pela comissão. 

 

Art. 28 -  É facultado à comissão, em qualquer fase da licitação a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da proposta, 

salvo os enviados tempestivamente via fax. 

 

Art. 29 – O julgamento das propostas será objetivo, considerados os seguintes 

critérios: 

I – Adequação das propostas ao objeto do procedimento; 

II – Qualidade; 

III – rendimento; 

IV – Preço; 

V – Prazos de fornecimento ou de conclusão; 

VI – Condições de pagamento; 

VII – outros critérios previstos no edital ou na carta-convite. 

§ 1º. É vedada a utilização de qualquer critério de julgamento que possa 

favorecer qualquer proponente. 
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§ 2º. Não serão considerados qualquer oferta de vantagem não prevista no 

edital ou no convite, nem preço ou vantagem, baseada nas ofertas dos demais 

proponentes. 

§ 3º. No exame do preço serão consideradas todas as circunstâncias de que 

resulte vantagem para o Instituto ALPHA e o Parceiro Público. 

§ 4º. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

edital ou da carta-convite. 

 

Art. 30 - Será obrigatória a justificativa, por escrito, à Comissão de Contratação 

do Instituto ALPHA, sempre que não houver opção pela proposta de menor preço, 

mas que atenda adequadamente à descrição do objeto do procedimento. 

 

Capí tu lo  IV  

Dos  Contra tos  

 

Seção I  

Da  Formal ização  e  da  Execução  dos Contra tos  

 

Art. 31 - Os contratos firmados com base neste Regulamento estabelecerão, 

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

que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 

com os termos do edital, da carta-convite e da proposta a que se vinculam. 



 

 

Pá
gi

na
17

58
 

Parágrafo Único. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade 

de procedimento previstos, respectivamente, nos artigos 15 e 16 deste Regulamento, 

deverão atender aos termos do ato que os autorizou e da correspondente proposta. 

 

Art. 32 - Os contratos firmados com base neste Regulamento poderão ser 

alterados, por acréscimo ou supressões de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratual atualizado, e no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento), mediante prévio acordo entre 

as partes. 

 

Art. 33 - Aos contratos de que trata este Regulamento aplicam-se os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

Art. 34 - É facultado ao Instituto Alpha convocar o concorrente remanescente, 

na ordem de classificação, para a assinatura de contrato, ou revogar o procedimento, 

caso o vencedor convocado, no prazo estabelecido, não assine o contrato ou não 

retire e aceite o instrumento equivalente, responsabilizando-se este pelos prejuízos 

causados ao Instituto Alpha. 

 

Art. 35 - A inexecução total ou parcial do contrato acarreta a sua rescisão, 

respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais e as previstas 

em lei. 
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Art. 36 - É dispensável o termo de contrato e facultada a sua substituição, a 

critério do Instituto Alpha, nos casos de compra com entrega imediata e integral de 

bens ou de execução dos serviços. 

 

Art. 37 - O contratado é responsável por danos causados diretamente ao 

Instituto Alpha ou ao Parceiro Público e terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato. 

 

Art. 38 - Para os fins deste Regulamento, considera-se como adimplemento da 

obrigação contratual a entrega do bem, a prestação do serviço, a realização da obra, 

assim como qualquer outro evento contratual cuja qualidade e validade sejam 

atestadas pelo Instituto Alpha. 

 

Art. 39 - Instituto Alpha poderá rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento, 

serviço ou obra que, a seu juízo, esteja em desacordo com o contrato. 

 

Seção I I  

Das  Garant ias  

 

Art. 40 - Ao Instituto Alpha é facultado exigir, em cada caso, prestação de 

garantia nas contratações de compras, serviços e obras. 

§ 1º. A garantia a que se refere o caput deste artigo será prestada mediante: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 



 

 

Pá
gi

na
17

60
 

II – Fiança bancária. 

§ 2º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato ou da sua rescisão. 

 

Cap í tu lo  V  

Dos  Recursos 

 

Art. 41 - Das decisões decorrentes da aplicação deste Regulamento cabe 

recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação de: 

 

I – Habilitação ou inabilitação do interessado; 

II – Julgamento das propostas; 

III – anulação ou revogação do procedimento; 

IV – Rescisão do contrato referente ao Art. 34 deste Regulamento. 

 

§ 1º. A divulgação das decisões a que se referem os incisos I a III deste artigo 

ocorrerá mediante aviso, afixado em lugar acessível aos interessados, na sede do 

Instituto Alpha, ou outra forma de divulgação prevista no edital ou no convite. 

§ 2º. O recurso será dirigido ao Diretor-Presidente, por intermédio de quem 

praticou o ato recorrido que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, fará subir, devidamente 

informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro de 04 (quatro) dias 

úteis, contados da data de interposição do recurso. 
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§ 3º. Interposto o recurso previsto nos incisos I a III deste Artigo, será 

comunicado aos demais interessados, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 

dias úteis. 

Art. 42 - Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, 

por sua relevância, o Diretor-Presidente do Instituto Alpha entender conveniente a 

suspensão dos efeitos da decisão decorrida. 

 

Cap í tu lo  V I  

D ispos ições F ina is  

Art. 43 - O Instituto Alpha poderá adotar normas de licitação previstas em lei 

específica em caso de convênio, contrato e termo de parceria, celebrado com entidade 

pública, quando está o exigir de forma expressa e por escrito. 

 

Art. 44 - Os convênios, contratos e termos de parcerias, celebrados pelo 

Instituto ALPHA com entidades públicas reger-se-ão pelo disposto neste 

Regulamento, no que couber. 

Art. 45 - Às contratações de que trata este Regulamento aplicam-se, 

supletivamente, o Estatuto e o Regimento Interno do Instituto Alpha. 

 

Art. 46 - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Diretoria 

Executiva do Instituto Alpha. 

 

Art. 47 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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26. PROPOSTA ECONÔMICA 
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Essa, proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura. 

 

 

 

Barueri, 15 de Fevereiro de 2018. 

 

 

________________________ 

Afonso Barbosa da Silva 

Diretor Presidente 

Instituto Alpha de Medicina para Saúde 
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              ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


