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CULTURA E GESTÃO 
 
MISSÃO 
Tornar-se referência em educação médica e de saúde, capacitando nossos alunos para 
transformarem seus senhos em experiências extraordinárias de aprendizagem ao longo 
da vida. 
 

VISÃO 
Um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar. 
 

VALORES 
 
FOCO NO ALUNO 
Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa visão se concretize. 
Eles serão sempre a nossa maior prioridade. 
 

GENTE É TUDO PRA GENTE 
A única forma de uma marca se tornar referência é por meio das pessoas, de suas 
equipes. Elas vão atender nossos alunos com o compromisso de entregar o melhor 
serviço e experiências de aprendizado. 
 

ESPÍRITO EMPREENDEDOR 
Somos orientados para atingir objetivos de uma forma única, integrada. Incentivamos 
nossas equipes a fazer a sua parte, sendo responsáveis por projetos e resultados. 
 

SER APAIXONADO 
Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por isso, tome as 
rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal. 
 

INOVAÇÃO 
Inovamos através de disrupção da tecnologia e da criatividade. Os problemas em geral 
não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre nos levara para novas 
oportunidades.  
 

QUALIDADE 
Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um negócio está 
em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos serviços que prestamos a 
nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras tornando-os melhores profissionais.  
 

APRESENTAÇÃO 
 
O Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina ITPAC Palmas, presta serviços de saúde 
voltados para os casos de baixa complexidade e que não ofereçam risco imediato à vida 
do paciente.  
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O atendimento ao publico faz da rotina do Ambulatório de Medicina, sendo 
fundamental que o serviço se empenhe em desenvolver estratégias de ações que visem 
melhoria dos serviços oferecidos, com o intuito de garantir um ambiente terapêutico de 
forma segura, e sistematizada aos usuários que buscam assistência em atendimento à 
saúde no serviço do Ambulatório.  
Com objetivo de reforçar o princípio de integralidade, priorizando as ações preventivas, 
interdisciplinar e humanizada na área da saúde, visando o avanço do conhecimento 
científico, a formação dos alunos e o atendimento às necessidades da comunidade na 
promoção da qualidade de vida. 
Este manual tem como função, dar informações aos usuários do Ambulatório Escola 
sobre as rotinas e ações estabelecidas no Regulamento do Ambulatório Escola, em 
determinadas situações e/ou circunstâncias. Tem como eixo atividades padronizadas 
que devem ser seguidas habitualmente e ser ponto de referência no trabalho diário de 
toda a equipe que compõem.  
 

INTEGRAÇÃO DO ENSINO E SERVIÇOS EM SAÚDE SUS 
 
O processo de integração do ensino e serviço em saúde é complexo e envolve múltiplos 
atores, cada um com suas expectativas, saberes e motivações. É necessário um intenso 
envolvimento entre as instituições de ensino e os gestores de saúde, com negociação 
de papéis e responsabilidades.  
A pactuação da instituição e a rede/SUS leva em conta não apenas oferecer a melhor 
formação possível aos futuros profissionais, mas também disponibilizar o ambiente e 
recursos para que as atividades de ensino sejam desenvolvidas em conjunto com as 
atividades de assistência, garantindo uma formação voltada para a realidade.  
Portanto, compete às duas instituições realizar a integração harmônica entre a 
formação de recursos humanos em saúde e os serviços assistenciais prestados à 
população, contribuindo para a reorientação da formação profissional em saúde de 
acordo com os princípios do SUS. Dessa forma, se por um lado a universidade tem como 
responsabilidade formar profissionais e para isso necessita do território real de 
assistência do SUS, por outro lado as secretarias de saúde têm como responsabilidade 
prestar assistência à população e para isso necessitam de profissionais formados com o 
perfil para trabalha nesse cenário do SUS, conforme diagrama abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS PRESTADOS 
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O Ambulatório Escola através do curso de Medicina possui 18 especialidades Médicas, 
sendo Oftalmologia, Otorrinolaringologista, Dermatologia, Reumatologia, Neurologia, 
Neuropediatria, Pediatria, Endocrinologista, Ginecologia, Urologia, Psiquiatria, 
Cardiologia, Pneumologia, Alergologista, Gastroenterologia, Nefrologia, Clínica Médica 
e Clínica Cirúrgica.  
 

ACESSO AOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
O agendamento das consultas é realizado através do aplicativo MEDBRASIL, os retornos 
de consultas serão realizados pelo aplicativo e na Unidade Ambulatorial do ITPAC 
Palmas. Também são atendidos pacientes do SUS, regulados pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Palmas – TO 
 

OBJETIVOS 
 
É importante destacar quatro pilares de grande importância para o Ambulatório de 
Medicina ITPAC Palmas, quais sejam: 
 

• Prestar assistência humanizada e de excelência em saúde, associada ao ensino, 
pesquisa e extensão de qualidade, seguindo os princípios do SUS; 

• Ser o centro público de referência e modelo de gestão participativa, com 
reconhecimento pela qualidade da assistência à saúde, ensino, pesquisa e 
extensão; 

• Excelência, transparência, humanização, ética, trabalho em equipe, 
profissionalismo, competência, segurança nos atendimentos oferecidos a 
comunidade; 

• Criar oportunidade para que o aluno vivencie as mais diferentes situações de 
experiências em todas as ações clínicas de âmbito ambulatorial, de modo a 
desenvolver suas habilidades intelectuais e científicas, sua postura ética e moral 
e sua capacidade de relacionamento interpessoal e interdisciplinar. 

 

NORMAS GERAIS DO FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO ESCOLA 
 

• O Ambulatório Escola funcionará das 7h às 18h, podendo ter seu horário 
estendido se for necessário; 

• Iniciar suas atividades laborais no horário preestabelecido entre as partes e 
constante da distribuição de local de atendimento e horário de trabalho; 

• Nos atendimentos realizados aos usuários deverá ser respeitada a 
individualidade e a privacidade; 

• Os colaboradores, quando em serviço, deverão estar uniformizados de acordo 
com a padronização estabelecida, sendo proibido o uso de e/ou saias e 
bermudas; 

• É vedada a presença de pessoas estranhas e/ou não identificadas no interior da 
Unidade Ambulatorial; 

• Todo o atendimento desta unidade de saúde será norteado pelo dispositivo de 
agendamento de consultas e da interdisciplinaridade; 
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• É vedada a utilização de máquinas fotográficas ou qualquer aparelho que faça a 
captura de imagens dos setores, aparelhos, e usuários, exceto com autorização 
expressa e antecipada da administração do ambulatório; 

• Imagens de usuários e/ou aparelhos ambulatoriais sem autorização, colocadas 
em qualquer site, acarretará punições; 

• Manter a organização do seu setor bem como a higienização de seus 
instrumentos de trabalho; 

• As informações sobre o estado de saúde do paciente, tratamentos, exames 
contidos nos prontuários somente poderão ser fornecidos após liberação do 
médico e da coordenação geral do ambulatório; 

• Zelar pelo património da instituição; 

• Manter bom relacionamento interpessoal com toda a equipe ambulatorial; 
 

ATRIBUIÇÕES DE TRABALHO NO AMBULATÓRIO ESCOLA 
 
Recepção 

• Prestar informação ao paciente e ao público em geral de maneira clara, objetiva, 
cordial, e respeitosa, procurando, sempre que possível, atender às suas 
necessidades; 

• Todo o usuário deverá ser escutado, objetivando a resolução da sua necessidade, 
quando possível, sendo proibido o encaminhamento desses para as áreas que 
não competem às marcações; 

• Os colaboradores deverão informar aos pacientes idosos (maiores de sessenta 
anos), menores de dezoito anos, acamados e cadeirantes que deverão 
comparecer ao ambulatório para realização de consultas e/ou exames com um 
acompanhante. Somente uma pessoa poderá permanecer junto ao paciente, 
não sendo permitia a circulação em outros andares; 

• Registrar em livro ata as ocorrências da respectiva clínica; 

• Nortear o paciente que se encontra no térreo ambulatorial para o andar, caso 
haja dúvidas; 

• Tratar o paciente pelo nome; 

• Estar sempre disponível a aprender as funções de outros setores. 
 
Equipe Administrativa do Ambulatório 

• Organizar os consultórios para os atendimentos do dia; 

• Realizar checklist nos consultórios antes do início dos atendimentos e deixar os 
consultórios organizados e abastecidos dos materiais necessários; 

• Auxiliar a coordenação na gestão das vagas; 

• Entrar em contato com os pacientes agendados para confirmar a presença nas 
consultas; 

• Prever a necessidade de materiais e equipamentos e prover o setor de tais 
elementos; 

• Fazer lista de materiais mensalmente; 

• Entregar e receber os materiais necessários para os alunos utilizarem nos 
atendimentos; 

• Orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de materiais e equipamentos, 
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garantindo seu correto uso; 

• Solicitar a aquisição de novos equipamentos e materiais e testá-los; 

• Avaliar constantemente os instrumentais e equipamentos em uso no serviço; 

• Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua função; 

• Registrar em livro ata as ocorrências da respectiva clínica; 

• Organizar prontuários e arquivos; 

• Tratar o paciente pelo nome; 

• Recepcionar o usuário do Ambulatório Escola, certificando-se do correto 
preenchimento dos impressos próprios da área; 

• Lançar o paciente no sistema (prontuário eletrônico) para atendimento; 

• Acompanhar os pacientes até as salas de atendimento; 

• Receber materiais dos setores, conferir e anotar no livro ata; 

• Visitar constantemente os setores, objetivando a manutenção diária dos 
equipamentos e todo material a ser utilizado e informar sobre equipamentos 
para conserto e manutenção quando danificados; 

• Atentar e auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 

• Checar após o turno de trabalho se todas as salas estão fechadas e se todos os 
alunos e profissionais já se ausentaram; 

• Orientar aos alunos e profissionais para descartar perfurocortantes no 
descartex; 

• Dispor de reserva de material de insumo para atender solicitações de 
emergência, fora da previsão média de consumo diário; 

• Informar antecipadamente os materiais que estão em pouca quantidade no 
almoxarifado, para que possa providenciar de modo que não zere no estoque; 

• Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do Ambulatório 
Escola, verificando problemas e informar as pessoas responsáveis através de 
documentos; 

• Conservar seu ambiente de trabalho limpo e em ordem; 

• Responsabilizar-se pela reposição de material danificado em uso, devendo ser 
apresentada justificativa do dano; 

• Manter os equipamentos dos setores limpos e organizados; 

• Observar a necessidade de manutenção dos equipamentos e mobiliário, 
procurando solucionar o problema; 

• Repor todos os materiais e rouparia dos consultórios, dependendo da demanda 
de cada um; 

• Registrar em livro ata, em cada turno, as ordens e ocorrências dos ambulatório 
de cada especialidade médica; 

• Entregar diariamente ao vigia a escala de consultórios do dia para os pacientes 
serem orientados ao local de atendimento; 

• Este setor está diretamente ligado à Coordenação do curso de medicina e 
coordenação administrativa. 

 

PROFESSORES/SUPERVISORES 
 

• Respeitar os princípios da ética e determinações legais da sua profissão; 

• Zelar pelo património da Instituição; 
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• Mante bom relacionamento interpessoal com a equipe da clínica; 

• Colaborar na conservação das instalações e equipamentos existente no 
ambiente de trabalho, e comunicar ao responsável os casos de avarias ou danos 
para providencias cabíveis; 

• Manter-se comunicação direta com o coordenador do Ambulatório Escola; 

• Registrar em livro de ata as ocorrências; 

• Exigir do aluno a vestimenta correta; 

• Realizar atendimento ao usuário mesmo na ausência dos alunos; 

• Registrar as ações realizadas no prontuário de cada usuário; 

• Cumprir a carga horária com pontualidade e responsabilidade; 

• Pontualidade; 

• Este setor está diretamente ligado à Coordenação do curso de Medicina no 
ITPAC Palmas. 

 

ALUNOS/ACADÊMICOS 
 

• Apresentar-se em dia e horário corretos à unidade de saúde docente-assistencial 
previamente determinada; 

• Vestir-se de forma adequada à atividade que irá realizar, usar como fardamento 
obrigatório para ter acesso às dependências do ambulatório, jaleco e sapatos 
fechados. Está terminantemente proibido o uso de sandálias, bermudas e jalecos 
abertos; 

• Lavar as mãos antes e após o atendimento; 

• Evitar sentar no chão dos corredores do Ambulatório Escola; 

• É proibido se alimentar nos corredores, salas, assim como nas dependências do 
Ambulatório Escola; 

• Evitar atender e utilizar telefone celular ou outros dispositivos eletrônicos 
durante as práticas de ensino-serviço; 

• É vedada a utilização de máquinas fotográficas ou qualquer aparelho que faça a 
captura de imagens dos setores, aparelhos e usuários, exceto com autorização 
expressa e antecipada da administração do Ambulatório Escola; 

• O acesso aos ambulatórios médicos só será permitido com a presença dos 
médicos supervisores; 

• Respeitar a privacidade e a individualidade de cada usuário, evitando conversas 
e/ou comentários desnecessários próximos a ele, assim como com outras 
pessoas que não estejam envolvidas no atendimento; 

• Apresentar-se para o paciente como aluno e evitar utilizar linguagem técnica e 
colocações que possam causar desconforto para o paciente; 

• Cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, como exemplo, o sigilo 
profissional; 

• Respeitar as normas de funcionamento da unidade, bem como todos os 
funcionários; 

• Respeitar e cumprir as atividades que são determinadas pela equipe preceptora 
para cada dia de atividade prática; 

• Contribuir, efetivamente, com as atividades realizadas pela unidade de saúde 
docente assistencial; 
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• Desenvolver com zelo, diligência, imparcialidade e consciência técnica, ética e 
metodológica, as atividades que lhe forem atribuídas. 

 

VIGILANTE 

 

• Cumprir as normas e rotinas estabelecidas; 

• Acolher os usuários no local e o atendimento solicitado; 

• Orientá-los quanto ao atendimento solicitado; 

• Registrar em livro ata as ocorrências deste setor; 

• Ler o livro de ata para se inteirar das ocorrências; 

• Ser responsável pela segurança de todos os profissionais e usuários que 
estiverem em serviço e/ou atendimento; 

• Manter-se uniformizado de acordo com os padrões estabelecidos pela 
Faculdade; 

• Este setor está diretamente ligado à coordenação administrativa da Clínica 
Odontológica; 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

• Informar a gerente administrativa as possíveis ausências de insumos e 
ocorrências; 

• Manter o ambiente organizado e limpo para um bom desempenho das 
atividades; 

• Este setor é responsável pela higienização de todo o Ambulatório Escola; 

• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências 
internar e externas do ambulatório, utilizando os materiais e instrumentos 
adequados e rotinas previamente definidas; 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, 
para mantê-los em condições de uso; 

• Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 

• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de 
biossegurança e/ou segurança do trabalho; 

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

• Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu 
local de trabalho; 

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 
superior; 

• Cumprir agendamento de limpeza com os setores específicos (previamente 
acordado com a equipe); 

• Toda a equipe em serviço deverá fazer o uso de Equipamento de Proteção 
Individual; 

• Toda a equipe de auxiliar de serviço deverá estar uniformizada de acordo com 
os padrões estabelecidos pela direção deste serviço; 

 

NORMAS 
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Integra este manual de Normas, Rotinas Operacionais e Procedimentos Operacionais 
Padrões (POP’S) das atividades desenvolvidas no Ambulatório de Medicina ITPAC 
Palmas. Todas as regras e instruções foram fundamentadas nos princípios éticos e legais 
que definem procedimentos, métodos e organização com o objetivo de orientar os 
executantes no cumprimento de suas atividades diárias. O manual é uma ferramenta de 
gestão de qualidade importante para garantir o funcionamento adequado do 
ambulatório. 
As normas e rotinas operacionais foram criadas com o intuito de estabelecer regras 
mínimas de segurança e qualidade das atividades desenvolvidas no ambulatório, 
exigindo compromisso e disciplina por parte de todos os usuários do ambulatório. 
 

AUDITORIA INTENA E REVISÃO DE NORMAS E ROTINAS 
 
Os processos de auditoria dos materiais utilizados no ambulatório são realizados a cada 
6 meses para checar sua funcionalidade, são avaliados os aparelhos que foram 
identificados problemas durante o uso, e testados todos os outros que não possuem 
relato de defeitos. 
A IES providencia a cada semestre a reposição dos aparelhos quando necessários. A 
sistemática da revisão deste manual se dará a cada um ou dois anos pela necessidade 
de atualização das técnicas. 
 

CRONOGRAMA DE CURSOS E TREINAMENTOS 
 

Brigadista Jan/22 

Infecções sexualmente transmissíveis Jul/22 

Primeiros Socorros Jul/22 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
Equipamento Quantidade Local 

Computador de mesa 36 Consultórios, recepção e sala da coordenação. 

Mesa de computador 36 Consultórios, recepção e sala da coordenação. 

Ar condicionado 36 Consultórios, recepção e sala da coordenação. 

Cadeiras 70 Consultórios, recepção e sala da coordenação. 

Longarinas 10 Recepção 

Macas 33 Consultórios 

Balanças 10 Consultórios 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS 
 

Material Quantidade Local 

Luva estéril (Tamanhos: 6.5, 7.0, 7.5, 
8.0 e 8.5 

20 unidades Sala de materiais 

Óculos de proteção 10 caixas Sala de materiais 
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Gorro descartável 2 caixas Sala de materiais 

Máscara descartável 2 caixas Sala de materiais 

Esparadrapo 2 unidades Sala de materiais 

Luvas de latex para procedimento 
(Tamanho P, M e G) 

20 caixas Sala de materiais 

Fita micropore 2 unidades Sala de materiais 

Seringa 20ml 25 unidades Sala de materiais 

Esfigmomanômetro 20 unidades Sala de materiais 

Estetoscópios 30 unidades Sala de materiais 

Termômetro 10 unidades Sala de materiais 

Oxímetro 09 unidades Sala de materiais 

Glicosímetro 2 unidades Sala de materiais 

Abaixador de língua 5 caixas Consultórios 

Diapasão médico 10 unidades Sala de materiais 

Martelo ortopédico 5 unidades Sala de materiais 

Otoscópio 10 unidades Sala de materiais 

Doppler 2 unidades Sala de materiais 

Oftalmoscópio 4 unidades Sala de materiais 

Algodão 3 caixas Consultórios 

Gaze estéril 2 unidades Sala de materiais 

Lanceta descartável estéril 2 unidades Sala de materiais 

Descarpack 6 unidades Sala de materiais e consultórios 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIUAL E COLETIVA 
 

Equipamento EPI EPC 

Ar condicionado  X 

Corrimão  X 

Fitas antiderrapantes em degraus de escadas e rampas  X 

Sirene de alarma de incêndio  X 

Extintores  X 

Placas sinalizadoras de saída e de cuidados a serem tomados, avisos, 
sinalizações 

 X 

Óculos de proteção X  

Jaleco X  

Máscara X  

Avental X  

Touca X  

Luva X  

Propés X  

Bota X  

Balde X  

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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Segundo a norma NBR-5462, a manutenção preventiva é a manutenção efetuada em 
intervalos pré-determinados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir 
a probabilidade de falhas ou de degradação do funcionamento de um item. 
As manutenções preventivas dos equipamentos do ambulatório são realizadas a cada 6 
meses. 
 

NORMAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA 
 
As normas de biossegurança destinam-se tornar as atividades segura, sem 
comprometimento de ambas partes. O conhecimento e a prática aprimoram o resultado 
final das experiências executadas. 
 

DESCARTE DE LIXO 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Material: Descarte do Lixo 

Objetivo 

Padronizar o procedimento de segregação, armazenamento e descarte do lixo 
produzido na I.E.S. 

Definições e Conceitos 

Costuma-se definir como “lixo”, todo resíduo sólido resultante da atividade das 
aglomerações humanas. Estes resíduos podem ser objetos que não mais possuem 
valor ou utilidade, porções de materiais sem significação econômica, sobras de 
processamentos industriais ou domésticas a serem descartados, enfim, qualquer 
coisa que se deseje colocar fora. Com respeito a esta definição, deve se observar que 
o conceito de utilidade é relativo, objetos e materiais que são descartados por 
determinadas pessoas, podem ser a fonte da vida de outas. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR – 12.807 de Janeiro de 
1993, “Resíduos de serviço de saúde é o produto residual, não utilizável, resultante 
de atividades exercidas por estabelecimento prestador de serviço de saúde” 

Já a NBR 12.808/93 – ABNT denomina que Resíduo Sólido de Serviços de Saúde é todo 
resíduo resultante das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde. De acordo com esta norma, os RSS são classificados em resíduos 
infectantes, especiais (radioativo, farmacêutico e químico perigoso) e comum, dentre 
estes, os resíduos infectantes são aqueles que apresentam maiores riscos à saúde 
humana ambiental. 

De acordo com a RDC ANVISA n° 306/2004 e a Resolução CONAMA n° 358/2005, são 
definidos como geradores de resíduos de serviços de saúde todos os serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 
assistência domiciliar e de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, 
necrotérios, funerária e serviços onde realizem atividades de embalsamamento, 
serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação, 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de 
zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, 
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de 
atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros 
similares. 
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Procedimento 

Acondicionamento, coleta, transporte e armazenagem interno. As etapas que 
compõem este subsistema fazem parte integrante deste Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos do ITPAC Palmas, conforme determinada a resolução 358/2005 – 
CONAMA. O plano é formulado, de acordo com as características de cada 
estabelecimento, e com base na NBR-12.809 – ABNT – Manuseio de resíduos de 
serviços de saúde. Desta forma, segue-se de forma simplificada, a norma da ABNT que 
é bastante complexa, e todas as fases contempladas no referido plano. 

Quanto aos Resíduos Infectantes 

Todos os enquadrados na categoria de infectantes (Grupo A e Grupo E), são 
acondicionados em saco plástico branco leitoso e recipiente rígido e estanque, de 
acordo com a NBR 9.190 – ABNT. As lixeiras devem necessariamente possuir tampa, 
a fim de impedir o acesso de vetores aos resíduos. Usam-se lixeiras com pedal. 

Quanto aos Resíduos Comuns 

Os resíduos considerados comuns, por serem semelhantes ao resíduo doméstico, são 
acondicionados em sacos plásticos comuns, de cor preta, de acordo com a NBR 9.190 
– ABNT. 

Entretanto, de acoro com a resolução 05/93 – CONAMA, “na elaboração do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, devem ser considerados princípios que conduzam 
à reciclagem…”. Os resíduos comuns possuem um alto potencial de reciclagem, e 
desta maneira, estes são separados no momento da geração, dos resíduos comuns 
que serão encaminhados à coleta regular. O acondicionamento então é feito com 
sacos plásticos comuns, porém, de cor diferenciada, com uso de lixeiras com tampa. 

Manuseio 

Os funcionários da limpeza ao manusearem qualquer tipo de resíduo de serviços de 
saúde, sempre estão portando equipamento de segurança e proteção individual. Os 
sacos plásticos são sempre fechados, seja através de barbantes, ou aplicando-se um 
nó. Deve-se ocupar no máximo 2/3 de sua capacidade volumétrica, e quando o 
resíduo possuir alta densidade, utilizar apenas a quantidade suficiente para evitar o 
rompimento. Os sacos permanecem intactos, até o armazenamento final, não 
permitindo o derramamento do seu conteúdo. 

Coleta e Transporte Interno 

Esta fase é realizada dentro da IES, e consiste em recolhe resíduos de serviços de 
saúde da fonte geradora, em intervalos regulares, no mínimo 1(uma) vez ao dia, e 
encaminhá-los ao armazenamento interno e externo. O planejamento é feito levando 
em consideração, os volumes produzidos, os resíduos nas fontes geradoras ou nos 
locais de armazenamento interno. 

Armazenamento 

Esta fase constitui-se em guardar temporariamente os resíduos, para posterior a 
coleta. Existe o abrigo externo. 

A IES possui um abrigo externo para resíduos, sendo que a sua função é armazenar os 
resíduos oriundos da própria fonte geradora, até que sejam coletados. Salienta-se 
que, os resíduos devem ser armazenados no abrigo, mesmo quando o 
estabelecimento se utiliza de containers. 

Equipamentos de Segurança e Proteção Individual 

“Todos os funcionários que executam trabalho de manuseio de resíduos, em qualquer 
das fases já mencionadas, executam suas tarefas paramentados com os EPIS, 
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recomendados pela Norma Regulamentadora NR-6 (lei 6514 de 22/12/78) do 
Ministério do Trabalho, e pela NBR 12.809 – ABNT. São de uso obrigatório, portanto, 
os seguintes equipamentos”: Uniforme, composto de calça comprida e camisa com 
manga ¾, de tecido e de cor clara, luva impermeável, tipo PVC, antiderrapante e de 
cano longo, botas, de material impermeável e resistente, tipo PVC, de cor clara, cano 
¾ e solado antiderrapante, gorro de cor branca, para dar proteção aos cabelos, 
máscara do tipo semi-facial, para impedir a inalação de partículas e aerossóis.  

Todos os equipamentos são lavados e desinfetados periodicamente, e quando 
contaminados, substituídos imediatamente. Além de preconizado pelas normas, 
executa-se a tarefa de vacinar todos os funcionários da limpeza contra o tétano e 
hepatite A e B, devendo os trabalhadores ainda passar por exames clínicos e 
laboratoriais periódicos, no mínimo 2 (duas) vezes ao ano. 

No I.E.S. regulamenta e fornece os EPI’s para os trabalhadores, a fim de prevenir 
acidentes com o trabalho, além de propiciar através de equipamentos melhor 
ergonomia para o trabalhador. 

Sistema de coleta e transporte externo 

A execução deste subsistema atende as normas e padrões da NBR – 12.810 – Coleta 
de resíduos de serviços de saúde – ABNT. Para efeito, deste plano, a coleta e 
transporte de resíduos de serviços de saúde, consiste no recolhimento semanal de 
resíduos de serviços de saúde da IES, em veículo exclusivo de empresa terceirizada 
contratada pela IES, acondicionados em bombonas contendo tampa que possibilitam 
fechamento, de forma a não ocorrer espalhamento e derramamento de resíduos e 
líquidos na via pública. 

Metodologia e procedimentos operacionais 

A frequência de coleta dos resíduos do Grupo A e E é semanal, do Grupo B é 
esporádica, do Grupo C não há geração, e do Grupo D é diária. O período de trabalho 
é diurno e noturno, evitando assim os problemas de acesso ao estabelecimento. Os 
coletores devem obrigatoriamente manusear os recipientes com o máximo de 
cuidado para não danifica-los e evitar o rompimento dos sacos de lixo. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do Ambulatório. 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO – POPMACA HOSPITALAR 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Material 

Água, sabão neutro, panos limpos e seco 

Procedimento 

Certificar que o equipamento esta em condições para uso de alunos e professores. 

Não exponha o aparelho de umidade ou diretamente a luz solar. 

O produto deve ser montado conforme manual de instruções que o acompanha 

Limpeza do equipamento 

A limpeza deverá ser feita periodicamente com pano limpo e macio umedecido, tenho 
cuidado para não danificar o equipamento. 
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Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório. 

 
ESTETOSCÓPIO 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Material 

Álcool 70% 

Procedimento 

Certificar que o equipamento está em condições para uso de alunos e professores 

Mantenha o aparelho no bolsa junto com esfigmomanômetro 

O produto deve ser guardado em local conforme manual de instruções que o 
acompanha 

Limpeza do equipamento 

A limpeza deve ser feita periodicamente com pano limpo e macio umedecido de 
álcool 70%, tendo cuidado para não danificar o equipamento. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório 

 
ESFIGMOMANÔMETRO 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Material 

Álcool 70% 

Algodão ou gaze 

Procedimento 

Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos 
em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Possíveis 
dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. 
Certificar-se de que o paciente não: Está com a bexiga cheia, praticou exercícios físicos 
há pelo menos 60 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, fumou nos 
30 minutos anteriores.  
Posicionar o paciente: Deve-se estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés 
apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura 
do coração (nível do ponto médio do esterno 4º espaço intercostal), livre de roupas, 
apoiado com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 
Para a medida propriamente: Obter a circunferência aproximadamente no meio do 
braço. Após a medida selecionar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3cm acima da 
fossacubital. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria 
braquial. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação ou pulso radial. O seu 
reaparecimento corresponderá a PA sistólica. Palpar a artéria braquial na fossa cubital 
e colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. 
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Inflamar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 
sistólica, obtido pela palpação. Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2 
mmHg por segundo).  Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som 
(fase I de Korotkoff), que é em geral fraca, seguida de batidas regulares, e após, 
aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no 
desaparecimento de sons (fase V de Korotkoff). Auscultar certa de 20 a 30 mmHg 
abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder a 
deflação rápida e completa. 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. Sugere-se esperar em torno de um minuto para medida, 
embora esse aspecto seja controverso. Informar os valores de pressões arteriais 
obtidos para o paciente. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço 
no qual a pressão arterial foi medida. 

Limpeza do equipamento 

A limpeza do equipamento deve ser feita utilizando um algodão (ou gaze) umedecido 
em álcool 70%. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório. 
 

MONITOR DE GLICEMIA ACCU-CHEK 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Material 

Álcool 70% 

Procedimento 

Preparar o lancetador. Familiarize-se com o lancetador Accu-Chek. Pegue o cartucho 
de lancetas no bolso interno de estojo para transporte. Retire a ponteira puxando-a 
em linha reta. Não gire a ponteira. Introduza o cartucho de lancetas, pelo lado de anel 
azul, no lancetador. Empurre o cartucho de lancetas totalmente para dentro, até que 
se encaixe firmemente em posição. Recoloque a ponteira no lancetador. Certifique-
se de que o entalhe da ponteira esteja alinhado com o entalhe do dispositivo. Ajuste 
a profundidade da lanceta a um nível de penetração confortável. Inicie com 2. Para 
peles mais espessas, selecione um número mais alto. Aperto o botão de armar até 
onde for possível, como uma caneta. O botão de disparo tornar-se amarelo quando o 
lancetador está pronto. Deixe o lancetador a parte até que você esteja pronto para 
realizar uma punção no dedo.  

Limpeza do equipamento 

A limpeza do equipamento deve ser feita com ele desligado, utilizando um pano 
umedecido em álcool 70%. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório 
 

OTOSCÓPIO 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 
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Material 

Otoscópio 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Procedimento 

Desrosqueie o cabeçote do instrumento do cabo girando no sentido anti-horário. 
Insira duas pilhas alcalinas tamanho “C” de modo que o povo positivo aponte para o 
lado superior do cabo. Para conseguir a eficiência da luz, recomendamos sempre 
utilizar pilhas novas de alta qualidade. Rosquear o cabeçote no encaixe da base 
girando no sentindo anti-horário até o completo fechamento. Para fixar o visor do 
contato no cabeçote, alinhe o encaixe do mesmo pino da trava na parte interna do 
cabeçote girando no sentindo horário até o completo encaixe. O aparelho é ligado 
quando gira o dial de luminosidade (potenciômetro ou anel de regulagem) no sentido 
anti-horário. Evite quedas ou qualquer tipo de manuseio eu comprometa o 
funcionamento do produto. As pilhas devem ser retiradas após cada utilização para 
não serem danificadas (nesse caso no circuito parra corrente elétrica). Notas: quando 
o aparelho não estiver em uso, nunca deixar a pilha dentro do cabo. Para troca de 
LED, quando necessário, retirar o cabeçote e puxar o LED por trás (desroqueando no 
sentido anti-horário), recolocando o novo LED afetuando a opração contrária 
(rosqueando no sentido horário). Utilizar sempre 2 pilhas tamanho “C” de boa 
qualidade do tipo alcalina. 

Material 

Pano macio ou algodão, álcool hidratado 

Limpeza do equipamento 

Efetuar a limpeza da lente com algodão levemente umedecido com álcool hidratado. 
Não molhar as pilhas, lâmpadas e contatos elétricos do instrumento. Faça a limpeza 
com pano macio e seco que não solte fiados ou resíduos. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório 

 
DOOPLER FETAL 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Objetivo 

Utilizar e limpar corretamente o equipamento 

Material 

Álcool 70% 

Procedimento 

Certificar que o equipamento está em condições para uso de alunos e professores. 
Não exponha o aparelho a água, umidade ou diretamente a luz solar. O produto deve 
ser montado conforme o manual de instruções que o acompanha. 

Limpeza do equipamento 

A limpeza deverá ser feita periodicamente com pano limpo e maio umedecido com 
álcool 70%, tendo cuidado para não danificar o equipamento. 

Responsabilidade 

Equipe de limpeza do ambulatório 
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LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E/OU DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 
 
Em geral áreas destinadas à execução de serviços de saúde constituem reservatório de 
agentes infecciosos. A disseminação de infecções nestes ambientes pode ter relação 
com inconformidades nos processos de desinfecção e remoção de sujidades. As 
superfícies fixas como mesas e macas são utilizadas no atendimento dos pacientes. 
Sendo assim, pode servir como agente carreador de infecções. Neste sentido, a 
manutenção da limpeza pelos profissionais de limpeza em serviços de saúde e a 
utilização de procedimentos para desinfecção de superfícies, são essenciais para evitar 
a disseminação de patógenos em áreas de serviços de saúde. Por meio da adoção de 
procedimentos corretos, haverá garantia da saúde dos usuários das instalações 
ambulatoriais, da conservação das superfícies e equipamentos. 
 

DENIFIÇÕES 
 
Desinfecção- Meio físico ou químico de matar microrganismos, mas não 
necessariamente esporos. 
Esterilização- Processo que mata e/ou remove todas as classes de microrganismos e 
esporos. 
Limpeza diária ou limpeza concorrente- Destina as áreas que oferecem risco de 
transmissão de infecção e áreas que levam aos locais de experimentação. Compreende 
a desinfecção e/ou limpeza de pisos, paredes, maçanetas e portas. 
Limpeza técnica- É um processo destinado a remoção de sujidade, correspondendo a 
aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos, num período de tempo. É a 
limpeza das superfícies ficas e equipamentos permanentes. 
Limpeza terminal- Limpeza ou desinfecção de todas as áreas da unidade ambulatorial. 
Envolve a utilização de removedores, seguida de encerramento e polimento nos pisos. 
Superfícies em ambiente de saúde – As superfícies em ambiente de saúde 
correspondem aos mobiliários, pisos, paredes, divisórias, maçanetas, tetos, janelas, 
equipamentos, bancadas, pias, grades de aparelho de ar condicionado, luminárias e 
outros. 
 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA 
 

• Pano para limpeza; 

• Rodo; 

• Vassoura; 

• Escada; 

• Luvas de borracha; 

• Carrinho de limpeza; 

• Mops; 

• Sacos de lixo de material plástico. 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (VERIFICAR O QUE É 
APROPRIADO PARA CADA PROCEDIMENTO 
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• Avental; 

• Touca; 

• Luva; 

• Máscara; 

• Óculos de proteção; 

• Propés; 

• Bota; 

• Balde 
 

MATERIAIS (VERIFICAR O QUE É APROPRIADO PARA CADA 
PROCEDIMENTO) 
 

• Hipoclorito de sódio a 1%; 

• Álcool etílico a 70%; 

• Pano de limpeza; 

• Coletores rígidos para descarte de perfurocortantes (descarpacks) apropriados 
para cada situação; 

• Papel absorvente; 

• Detergente neutro. 
 

PERIODICIDADE DA LIMPEZA 
 

• Limpeza diária – todos os dias em horários pré-estabelecidos e sempre que 
necessária; 

• Limpeza terminal – mensalmente; 

• Limpeza de bancadas – Antes e depois da utilização das bancadas; 

• Limpeza de equipamentos – Proceder com a limpeza após a utilização dos 
equipamentos; 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E/OU DESINFECÇÃO 
 
A limpeza, de modo geral, inicia pelo recolhimento de resíduos da unidade ambulatorial, 
da área menos contaminada, para a mais contaminada. 
 

LIMPEZA DIÁRIA DO AMBULATÓRIO 
 
Pisos, paredes, portas e maçanetas e remoção do lixo do laboratório serviço de limpeza 
contratado. Estes trabalhadores necessitarão de treinamento por parte dos 
encarregados, a fim de atuarem em locais destinados a serviços de saúde. Antes da 
entrada nos laboratórios, os facilitadores precisam promover orientação quanto aos 
procedimentos a serem realizados nas áreas de experimentação. 
Etapa 1: Os profissionais contratados para os serviços de limpeza deverão proceder com 
a higienização das mãos. 
Etapa 2: Em seguida deverão colocar os EPIs necessários para remoção do lixo do 
ambulatório e limpeza dos pisos, paredes, portas e maçanetas das áreas laboratoriais. 
Etapa 3: Ao término das atividades os profissionais deverão retirar os EPIs, e proceder 
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com seu descarte. 
Etapa 4: Proceder com a higienização das mãos. 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE 
 
A limpadora e os funcionários do ambulatório deverão estar orientados para nunca 
varrer as superfícies a seco, a fim de evitar a dispersão de potenciais partículas 
infectantes. Sendo assim, deverão utilizar as técnicas para varredura úmida, que pode 
ser realizada mediante a utilização de mops, ou rodo e panos de limpeza de pisos. É 
importante avaliar os produtos de limpeza oferecidos aos profissionais (papel toalha e 
sabonete). A limpeza do piso deve ser realizada com produtos adequados. Os pisos dos 
corredores devem estar devidamente sinalizados pelos funcionários da limpadora. 
 

LIMPEZA DO PISO 
 
Etapa 1: Deverão colocar os EPIs necessários para limpeza dos pisos das áreas 
laboratoriais. 
Etapa 2: Preparar o material para limpeza. 
Etapa 3: Proceder com a limpeza utilizando água e sabão neutro. 
Etapa 4: Aplicar solução de hipoclorito a 1% no local e deixar agir por 15 minutos. 
Etapa 5: Aplicar pano umedecido com água e esperar secar naturalmente. 
Etapa 6: Retirar os EPI s e proceder com o seu descarte. 
Etapa 7: Proceder com a higienização das mãos. 
 

LIMPEZA DE MESAS E MACAS 
 
As mesas deverão ser limpas antes e após o início dos atendimentos. 
Etapa 1: Os profissionais deverão proceder com a higienização das mãos. 
Etapa 2: Os profissionais deverão se equipar com os EPIs necessárias para limpeza das 
mesas (luva, avental, touca, propés, óculos e máscara). 
Etapa 3: A limpeza das mesas e macas deve ser realizada pelos profissionais com o 
auxílio de pano úmido ou papel absorvente. 
Etapa 4: Realizar limpeza com álcool a 70% e se necessário deverá ser aplicada sabão 
neutro e posteriormente ser removido com pano úmido ou papel absorvente. 
Etapa 5: Finalizar a limpeza da área e dos equipamentos, retirar os EPIs. 
Etapa 6: Os profissionais deverão proceder com a higienização das mãos. 
 

LIMPEZA TERMINAL 
 
Pisos, tetos, paredes, rodapés. 
Etapa 1: Os profissionais contratados para os serviços de limpeza deverão proceder com 
a higienização das mãos. 
Etapa 2: Em seguida, deverão coloca os EPIs necessário para limpeza de todas as 
dependências do ambulatório. 
Etapa 3: Utilizar os materiais: balde, rodo, panos de chão, flanelas, pá de lixo, saco para 
resíduos, esponja sintética rígida, vassoura de vaso (tina), vassoura de piaçava e os 



 

21 

 

equipamentos: carrinho funcional completo, enceradeira industrial (se necessário) e 
escada. 
Etapa 4: Utilizar as soluções: hipoclorito de sódio a 1%, álcool a 70%, desodorizante (se 
necessário) água e sabão. 
Etapa 5: Ao término das atividades os profissionais deverão retirar os EPIs, e proceder 
com seu descarte. 
Etapa 6: Proceder com a higienização das mãos. 
 

DESCARTE DE MATERIAIS 
 
Grupo A: Não é permitida a entrada e utilização de qualquer tipo de material biológico 
(peças anatômicas, hemocomponentes, carcaças, cobaias, resíduo provenientes de 
animais, etc.) nas dependências do ambulatório. Ambientes apropriadas para tal fim 
estão disponíveis em outros laboratórios da instituição.  
 
Grupo B: Os produtos químicos permitidos nas dependências dos laboratórios ficam 
restritos aqueles necessários para a higienização dos equipamentos, conforme 
orientações presentes nos manuais específicos de cada produto, e higienização do 
ambiente. São exemplos de produtos com utilização permitida: sabão neutro 
detergente, álcool 70%, água sanitária. Não é permitida a utilização de medicamentos, 
reagentes químicos ou produtos considerados perigosos, conforme classificação NBR 
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). Todos resíduo químico 
deverá ser segregado e acondicionado de forma isolada, em recipiente de material 
compatível, resistente, rígido e estanque, com tampa rosqueada e vedante, adequados 
para cada tipo de substância química, e identificando com símbolo de substâncias 
química a frase de risco. Os resíduos são tratados conforme recomendações da FISPQ. 
Quando houver necessidade de coleta, a equipe técnica do setor deve entrar em contato 
com a contratada responsável pela destinação dos resíduos químicos (Ambiental 
Tecnologia) que se dirigirá ao local e recolherá os resíduos diretamente no ambulatório. 
 
Grupo C: Não é permitida a entrada e utilização nos laboratórios de quaisquer materiais 
resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades 
superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN. 
 
Grupo D: Os resíduos comuns (que não apresentam risco biológico, químico ao 
radiológico à saúde ou meio ambiente) deverão ser acondicionados em sacos plásticos 
pretos, contidos nas lixeiras com tampa e pedral presentes nas diversas áreas do 
estabelecimento, podendo ser preenchidos até 2/3 de sua capacidade. A equipe de 
limpeza da instituição fará diariamente a coleta do material para descarte apropriado. 
 
Grupo E: Os resíduos perfurocortantes serão descartados em recipiente rígido e 
estanque (descarpack) identificado com símbolo de substância infectante. Tais 
recipientes devem estar presentes nos suportes afixados na parede nos consultórios. 
Após o preenchimento de 2/3 da sua capacidade total, o recipiente deve ser retirado 
pelo técnico do laboratório, utilizando os EPIs adequados para execução do trabalho, e 
acondicionado no container branco móvel, que posteriormente será coletado pelo 
funcionário da coleta de lixo especial para seu destino final, conforme as normas da 
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Vigilância Sanitária Municipal. Não é permitido reencapar seringas e agulhas, que 
deverão ser descartadas imediatamente após o seu uso. 
 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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EMPRESTÍMO DE MATERIAIS 
 
É proibido a retirada ou mudança de todo e qualquer tipo de material ou equipamento 
sem a prévia solicitação por escrito. A liberação para empréstimo se dará após a 
autorização. 
Também é proibida a introdução de equipamento externos sem o conhecimento e a 
prévia autorização da coordenação ou técnicos. Todos os materiais que eventualmente 
sejam retirados do local e durante o decorrer das aulas ou noutras circunstâncias, 
deverão ser documentados, regressar ao local de origem, devidamente limpos e em 
bom estado de conservação. 
 

REGRAS BÁSICAS EM CASO DE INCÊNCIO NO AMBULATÓRIO 
 

• Mantenha a calma; 

• Comece o combate, imediatamente com os extintores de CO2 (gás carbônico); 

• Afaste os inflamáveis de perto; 

• Caso o fogo fuja ao seu controle, evacue o local imediatamente; 

• Ligue o alarme que fica no corredor (uma pequena caixa vermelha), quebrando 
o vidro para acioná-lo; 

• Evacue o prédio; 

• Desligue a chave geral de eletricidade; 

• Utilize um aparelho celular, Bombeiro 193; 

• Dê a exata localização do fogo (ensine como chegar lá); 

• Informe se este é um laboratório químico e que não vão poder usar água para 
combater o incêndio. Solicite um caminhão com CO2 ou pó químico. 

 
Obs: se a situação estiver fora do controle abandone imediatamente a área e acione o 
alarme de incêndio localizado no corredor, “não tente ser herói” de incêndio no 
laboratório.  
 

ACIDENTES DE TRABALHO 
 
Os acidentes de trabalho ocorridos nas dependências do ambulatório devem ser 
obrigatoriamente comunicados ao setor encarregado e deve ser preenchida a ficha CAT 
(Comunicação de Acidente de Trabalho). 
Os envolvidos no acidente deverão ser encaminhados à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) para atendimento médico. Em caso de acidente grave, não remover 
a (s) vítima (s) e acionar o SAMU (192). Estas normas (gerais e específicas) devem ter 
ampla divulgação junto à comunidade acadêmica e devem estar afixadas para consulta 
nas dependências do laboratório. 
 

AULAS PRÁTICAS NO AMBULATÓRIO EM MOMENTO DE PANDEMIA 
 
Em caso de surgimento de sintomas gripais ou outos (dor muscular, dor de cabeça, dor 
de garganta, cansaço extremo, febre, tosse seca, irritação na garganta, dor lombar, 
secreção nasal (coriza), problemas estomacais) comunicar o supervisor. 
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• Disponibilizar materiais para os pacientes, alunos e professores (álcool gel e 
máscara se necessário); 

• Higienizar os calçados na entrada no tapete sanitizante; 

• Deixar demarcado na sala de espera os espaços da sala de espera; 

• Orientar os pacientes a portar sua garrafa de água ou servir copos descartáveis 
para os pacientes se necessário; 

• Assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria; 

• Atendimento dos pacientes com horários previamente agendados, com 
intervalos de modo a não ocorrer aglomerações; 

• Os alunos de medicina utilizar obrigatoriamente EPIs (jaleco, máscara) ao entrar 
nas dependências do ambulatório; 

• Os jalecos deverão sempre estar limpos, conforme normas já previstas de 
biossegurança do ambulatório; 

• Evitar utilizar o mesmo jaleco utilizado nas dependências hospitalares e/ou 
unidades de saúde, para não correr riscos de levar contaminação de um 
ambiente para outro. 
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