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I Parte: PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

O presente documento apresentado consta os Riscos Ambientais, características e atividades dos seguintes
setores:

-01.01.01 ADMINISTRATIVO

-01.01.01.06 COMPRAS

-01.01.01.07 CONTABILIDADE

-01.01.01.08 CONTAS

-01.01.01.09 DIRECAO MEDICA

-01.01.01.12 INFORMATICA

-01.01.01.13 INTERNACAO E RECEPCAO

-01.01.01.17 P.B.X.

-01.01.01.18 PORTARIA

-01.01.01.20 SECCAO DE RECURSOS HU

-01.01.01.21 AUDITORIA DE CONTAS

-01.01.01.22 ASSISTENCIA SOCIAL

-01.01.02.01 U-100

-01.01.02.02 U-120

-01.01.02.03 U-150

-01.01.02.04 U-190

-01.01.02.05 U-200

-01.01.02.07 U-250 MATERNIDADE

-01.01.02.08 U-300

-01.01.02.09 U-320

-01.01.02.10 U-500

-01.01.02.11 U-520

-01.01.02.12 U-600

-01.01.02.13 U-700

-01.01.02.14 U-800

-01.01.02.15 CTI CORONARIANA

-01.01.02.16 CTI GERAL

-01.01.02.17 CTI NEONATAL

-01.01.02.18 CTI NEUROLOGICA

-01.01.02.19 CTI PEDIATRICA

-01.01.02.20 CENTRO CIRURGICO

-01.01.02.21 CENTRO OBSTETRICO

-01.01.02.22 SALA DE RECUPERACAO

-01.01.02.23 PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL

-01.01.02.29 SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM

-01.01.02.30 C.C.I.H

-01.01.03.01 PATOLOGIA

-01.01.03.02 ONCOLOGIA

-01.01.03.03 LITHOTRIPSIA

-01.01.03.04 CENTRO DIAGNÓSTICO
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-01.01.04.01 ALMOXARIFADO

-01.01.04.02 CALDEIRA

-01.01.04.03 LIMPEZA GERAL

-01.01.04.04 MANUTENCAO DE PREDIO

-01.01.04.06 LAVANDERIA AREA LIMPA

-01.01.04.08 COSTURA

-01.01.04.09 NUTRICAO E DIETETICA

-01.01.04.11 FARMACIA

-01.01.04.12 FARMACIA INDUSTRIAL

-01.01.04.13 CME

-01.01.01.01 DIREÇÃO EXECUTIVA

-01.01.01.02 ARQUIVO ADMINISTRATIVO

-01.01.01.03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

-01.01.01.04 ASSESSORIA JURÍDICA

-01.01.01.05 CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES

-01.01.01.10 ED CONTINUADA

-01.01.01.11 FINANCEIRO

-01.01.01.14 JOVEM APRENDIZ

-01.01.01.15 OUVIDORIA

-01.01.01.16 PATRIMONIO

-01.01.01.19 RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO

-01.01.01.23 SAMIS- ARQUIVO MEDICO

-01.01.02.24 PRONTO ATENDIMENTO INTERNADOS

-01.01.02.25 AMB. SANTA MARTA

-01.01.02.26 AMB. VILA OLIVEIRA

-01.01.02.27 AMB. VILA NOAL

-01.01.02.28 AMB. VILA VITÓRIA

-01.01.04.14 CENTRO DE ÓRTESE E PRÓTESE

-01.05.01.01 FARMACIA

-01.01.02.06 U-230

-01.01.04.07 LAVANDERIA AREA SUJA

-01.01.01.24 SESMT- SEGURANCA E MEDICINA

-01.01.02.40 AMB. VILA MARINGA

-01.01.01.25 PRESTAÇÃO DE CONTAS

-01.01.04.15 POLICLINICA

-01.01.02.41 TRANSPORTE

-01.01.02.42 U-APOIO

-01.01.02.39 FARMACIA CC

-01.01.02.43 FARMACIA PS

-01.01.02.44 APOIO MEDICO

-01.01.01.26 ESTACIONAMENTO

-01.01.06.03 AMBULATORIO HCAB

-01.01.06.04 CENTRAL AUTORIZAÇÕES HCAB

-01.01.06.05 ESTACIONAMENTO HCAB
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-01.01.06.06 FARMACIA HCAB

-01.01.06.07 INTERNAÇÃO HCAB

-01.01.06.08 RECEPÇÃO HCAB

-01.01.06.09 U-1 HCAB

-01.01.06.10 U-3 HCAB

-01.01.06.11 U-5 HCAB

-01.01.06.12 U-7 HCAB

-01.01.06.13 CENTRO CIRURGICO HCAB

-01.01.06.14 SALA RECUPERAÇÃO HCAB

-01.01.06.15 CTI HCAB

-01.01.06.16 FARMACIA CC HCAB
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1 - INTRODUÇÃO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa a preservação da saúde e a integridade física
dos trabalhadores, através de uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais.

O PPRA, tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes ambientais, além de indicar as
alternativas possíveis para o tratamento dos mesmos. Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos riscos
envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa (Hospital) possa prever e programar as ações para controlar,
minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho.

As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA estão baseadas em dados colhidos
quando da visita às instalações do Hospital. Por este motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou
equipamentos poderá alterar as conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o objetivo de
atualização do programa.

Para a viabilização das medidas propostas é necessário, além da análise do programa, a cooperação de todos
aqueles que, direta ou indiretamente, estejam comprometidos com as questões ligadas à Saúde e Segurança do
Trabalho.

2 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entende-se por Riscos Ambientais os riscos existentes no ambiente de trabalho capazes de causar danos à
saúde do trabalhador, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição.

Os riscos ambientais podem ser classificados como:
Agentes Físicos (NR-15, anexos I a X): todas as formas de energia a que possam estar expostos os

trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não-
ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som;

Agentes Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): todas as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que,
pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por
ingestão;

Agentes Biológicos (NR-15 anexo XIV): são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre
outros, que possam vir a causar doenças ao trabalhador;

Agentes Ergonômicos (NR-17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem causam
desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos
excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que possam levar ao stress físico e/ou psíquico;

Agentes Mecânicos: considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, instalações,
proteções e outras situações de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução do
trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta.

3 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1 - Da Obrigatoriedade Legal

O PPRA está baseado na Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação à Norma
Regulamentadora NR-9, instituída pela Portaria nº 3214 de 08 de julho de 1978, Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

3.2 - Das Fases

Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa abrangerá as seguintes fases:

3.2.1 - Antecipação

Envolvendo a análise de projetos de novas instalações ou processos de trabalho, ou de modificação dos já
existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação.

3.2.2 - Reconhecimento

Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, das trajetórias, das funções, o tipo de exposição,
o número de trabalhadores envolvidos e dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem como das medidas de controle
já existentes.

3.2.3 - Avaliação

Envolvendo medidas de avaliação quantitativa para comprovar a exposição e/ou inexistência dos riscos, para
dimensionar a exposição e fornecer subsídios técnicos para a proposição de medidas de controle.

3.2.4 - Controle

Envolvendo a implementação das medidas necessárias para a eliminação ou minimização dos riscos
ambientais.

O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as fontes dos riscos ambientais detectados,
especialmente aqueles que excedem os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 da Portaria 3214/78.

3.3 - Das Responsabilidades
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A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as responsabilidades do seguinte modo:

3.3.1 - Do Empregador

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou
instituição.

3.3.2 - Dos Trabalhadores

Colaborar e participar na implementação do PPRA, seguindo suas orientações e informar quaisquer alterações
que possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

3.4 - Da Articulação

O PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação
da saúde e integridade física dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) cuja
obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores é dada pela Portaria nº 24 de 29 de
dezembro de 1994 (NR-7).

O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam diagnosticar os agravos à saúde
relacionados ao trabalho. O PPRA articula-se com o PCMSO de maneira a identificar os riscos que possam originar os
agravos à saúde diagnosticados e sugerir medidas para o seu controle ou eliminação.

Os parâmetros e diretrizes a serem observados na execução deste PPRA podem ser ampliados mediante
negociação coletiva de trabalho.

3.5 - Dos Resultados

As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser amplamente divulgadas de
maneira a informar os trabalhadores sobre os riscos nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para permitir a
prevenção e/ou atenuação dos mesmos.

4 - CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL

4.1 - Identificação

Razão Social

Endereço

CNPJ  95.610.887/0001-46

Inscrição Estadual

Atividade HOSPITALAR

CNAE 8610101

Grau de Risco 3

HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO

AV PRESIDENTE VARGAS 2291

CENTRO 97.015-513

SANTA MARIA RS

ISENTO

Bairro

Cidade

CEP

4.2 - Distribuição dos Funcionários

A Instituição Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de Azevedo" possui atuação centrada em atividades de
atendimento hospitalar. Conta ,atualmente, com 1705 ( UM MIL E SETECENTOS E CINCO ) funcionários distribuídos nos
diversos setores e unidades do hospital.

5 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA

SESMT

Em função do grau de risco e do número de funcionários da Instituição Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de
Azevedo", se faz necessário o funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do trabalho). Composição do SESMT no Anexo 3.

CIPA

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da Instituição Hospital de Caridade "Dr.
Astrogildo de Azevedo", se faz necessário o funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
para atender a NR 5. Composição da CIPA no Anexo 4.

6 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Por solicitação do Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de Azevedo" , através dos profissionais abaixo
relacionados, foi desenvolvido e implantado o PPRA (DOCUMENTO BASE), devendo esta empresa dar continuidade ao
programa, implementando as medidas de controle de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como o seu
monitoramento, conforme preceitua a NR 9 (Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho).
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HELIO ANTONIO BELTRAME
Médico do Trabalho
CRM - 29396

GUSTAVO BRITO BELTRAME
Eng. Segurança do Trabalho
CREA - 136373

7 - RISCOS AMBIENTAIS

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo "os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são
capazes de causar danos à saúde do trabalhador".

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos:

Agentes Físicos:

São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, bem como o infra-som e o
ultra-som. Constantes na NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexos Nº 1 a 10.

Agentes Químicos:

São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam
ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes na NR 15, Anexos Nº 11 a 13.

Agentes Biológicos:

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Constantes na NR 15, Anexo Nº
14.

A NR 15 diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
* Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos Nº 1, 2, 3, 5, 11 e 12;
* Nas atividades mencionadas nos Anexos Nº 6, 13 e 14;
* Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos Nº 7, 8, 9 e 10.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional,
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

* 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
* 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
* 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado aquele de grau mais
elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da
insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.

Pode-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar presentes no documento-base do
PPRA, tendo em vista sua finalidade prevencionista:

Agentes Ergonômicos:

São considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo
causar danos à sua saúde, tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e
repetitividade e outros fatores que possam levar ao stress físico e/ou psíquico. Constam na NR 17 - Ergonomia.

Risco de Acidentes:

Considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras situações
de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição
ou construção incorreta.

Contudo, a Portaria nº 3.731/90, que retificou a Portaria nº 3.435/90, revogou o Anexo No 4 da NR 15, tornando
o agente ergonômico, como ocorre a nível internacional, não mais caracterizador de atividade desenvolvida sob condições
insalubres, a partir de 23 de fevereiro de 1991.

Os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos, igualmente não são considerados agente
caracterizador de atividade insalubre.

Deve-se esclarecer, ainda, que são consideradas atividades e operações perigosas aquelas constantes dos
Anexos No 1 e 2 da NR 16 - Atividades e operações perigosas, relacionadas com inflamáveis, explosivos e eletricidade.

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de
30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da empresa.

8 - METODOLOGIA DE AÇÃO

Descrição da Ação
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Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:
* Antecipação e reconhecimento;
* Avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;
* Implementação das medidas de controle.

Essas três etapas são segmentadas no tempo, quando de suas implantações, mas com o avanço do PPRA
elas tendem a se tornar causa-efeito, entrando em um ciclo fechado de desenvolvimento.

Na primeira etapa, quando aplicáveis, são objetos de análise as instalações, os métodos e processos de
trabalho, bem como as possíveis modificações, visando a identificação dos riscos potenciais, das fontes geradoras e
possíveis trajetórias, das funções e do número de trabalhadores expostos, dos possíveis danos à saúde relacionados aos
riscos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição e a obtenção de dados existentes na empresa indicativos
de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho.

Devem ser contempladas entrevistas com os empregados e consulta à área médica; mapas de riscos e
mapeamento de insalubridade e periculosidade existentes serão parte integrante ou servem de parâmetro do PPRA.

Quando não são detectados riscos ambientais, o PPRA se resume à antecipação e ao reconhecimento dos
riscos, registro e divulgação dos dados.

Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deve ser realizada para:
* Comprovar o controle ou a inexistência de determinado risco ambiental;
* Dimensionar a exposição dos trabalhadores;
* Subsidiar o equacionamento das medidas de controle;
* Monitorar a eficácia das medidas implementadas.

As avaliações seguem os procedimentos técnicos estabelecidos pela FUNDACENTRO ou pelo NIOSH e
relatam as exposições para cada função específica, identificando posto de trabalho, função analisada, síntese das
principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das medições, conclusões e parecer técnico.

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA se
resume somente ao reconhecimento, conforme estabelece a NR 09, subitem 9.1.2.1.

Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização
ou controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos

limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela
American Conference of Governamental Industrial Higyenists-ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em
negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na
saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão ser adotadas na seguinte ordem
de prioridade:

* Medidas coletivas;
* Medidas administrativas de organização do trabalho;
* Equipamentos de proteção individual.

9 - REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

9.1 - Registro

Todos os dados serão mantidos arquivados durante, no mínimo, vinte anos, constituindo-se no bando de dados
com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA.

9.2 - Manutenção

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas estipuladas no
cronograma;

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as medidas de controle implantadas;
c) Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a eficácia do programa.

9.3 - Divulgação

Todos os dados estarão a disposição dos empregados, seus representantes legais e órgãos competentes, em
arquivo do SESMT.

As informações sobre o PPRA serão fornecidas aos trabalhadores através de palestra proferidas pelo SESMT
ou outros meios de comunicação interna da empresa.

9.4 - Planejamento

O planejamento anual, metas, prioridades e cronograma de execução será definido pela contratante.

10 - LEVANTAMENTO DOS DADOS
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Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas inspeções de segurança nas instalações da empresa,
permitindo o levantamento dos riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu
reconhecimento e adequado controle e proteção. Os dados obtidos nas medições técnicas foram em planilhas, referidas
durante a descrição dos riscos em seus respectivos anexos. O estudo das condições de trabalho na empresa foi
realizado individualmente para cada seção da empresa.

11 -  RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

11. 1 SETOR: ADMINISTRATIVO

b) Descrição do Setor:

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

    0

11. 2 SETOR: COMPRAS

a) Finalidade do Setor:

Realizar a compra de materiais e medicamentos para o hospital.

b) Descrição do Setor:

A sala do setor de compras possui uma área de aproximadamente 79,44m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por duas salas, corredor e um banheiro.

Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca e a instalação de luminárias
fluoresecntes, ar condicionado central e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços regulável. Todos
os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos
verticais.Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

GERENTE DE COMPRAS     1

SUPERVISOR COMPRAS     1

SUPERVISOR COMPRAS C     5

MOTORISTA     3

   10

11. 2. 1 - GERENTE DE COMPRAS

a) Atividades Desenvolvidas:

Responsável pela negociação e compra de materiais e contratação de serviços para a empresa. Buscar
alternativas de redução de custo junto aos fornecedores, realizando reuniões e utilizando estratégias de compra.
Supervisionar as atividades do setor conforme a política de compras estabelecidas. 

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Calculadora, aparelho de fax, scanner, computador e periféricos e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 2. 2 - SUPERVISOR COMPRAS

a) Atividades Desenvolvidas:

Efetuar a cotação, elaborar orçamentos e comprar material hospitalar e medicamentos, conforme rotina do
setor. Contatar fornecedores, negociar preços, prazos de pagamento e entrega. Acompanhar a entrega dos pedidos.
Encaminhar documentação pertinente a setores e fornecedores. Orientar o processo de compra junto a fornecedores.
Manter cadastro e valores de medicamentos e materiais atualizados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Calculadora, aparelho de fax, scanner, computador e periféricos e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11. 2. 3 - SUPERVISOR COMPRAS C

a) Atividades Desenvolvidas:

Efetuar a cotação, elaborar orçamentos e comprar materiais de uso específico do cliente (medicamentos,
materiais de consumo hospitalar e OPME), materiais de obra e prestação de serviços para a empresa. Contatar
fornecedores, negociar preços, prazos de pagamento e entrega. Acompanhar a entrega dos pedidos. Encaminhar
documentação pertinente e orientar processo de compra junto aos fornecedores.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Calculadora, aparelho de fax, scanner, computador e periféricos e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, Camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 2. 4 - MOTORISTA
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a) Atividades Desenvolvidas:

Dirigir e manobrar veículos. Transportar pessoas, cargas, documentos e valores local ou outras cidades.
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo. Realizar autenticação de documentos. Realizar viagens
conforme necessidade da empresa, para transporte de pessoas, documentos, coleta e/ou entrega de
material/equipamento.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Veículo da empresa.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer,

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Acidente de trânsito . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Veículo, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se um controle especial referente a manutenção preventiva dos veículos do hospital de modo a
evitar qualquer incidente.

Danos à saúde
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Contusão, esmagamento (superfície cutânea intacta)
Concussão cerebral

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 3 SETOR: CONTABILIDADE

a) Finalidade do Setor:

Realizar o controle patrimonial; conferir, codificador, lançar e registrar todos os documentos contábeis da
instituição.

b) Descrição do Setor:

A sala da contabilidade possui uma área de aproximadamente 74,61m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta de uma sala e um banheiro.

Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca e a instalação de luminárias
fluorescentes, ar condicionado central e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante e persianas na cor clara.
Porta - porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços regulável. Todos
os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - Apresentam vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara;
concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático. 

A sala do patrimônio possui uma área de aproximadamente 7,00m² e pé direito de aproximadamente 2,80m;
teto em laje de concreto armado com rebaixo em gesso; piso paviflex com cantos arredondados; paredes são todas em
alvenaria, revestidas por reboco e tinta de cor clara; janela de correr com vidro canelado e grade; porta de ferro com janela
basculante em vidro canelado.

Mobiliário: mesa simples com gavetas; arquivo; mesa de canto com gavetas; aparelho de ar condicionado;
cadeira giratória com rodízios, altura do assento, encosto e braços regulável; cadeira sem rodízios para visitante;
impressora; microcomputador; estantes com prateleiras; lixeiras para acondicionar resíduo reciclável e comum; armário;
telefone; calculadora.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

CONTADOR     1

AUXILIAR CONTABIL     6

    7

11. 3. 1 - CONTADOR

  21HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



a) Atividades Desenvolvidas:

Gerenciar, planejar e organizar as atividades contábeis da empresa; Responsável pela elaboração, conferência
e registro de todosos documentos contábeis do HCAA e da Filial; Conciliar e conferir mensalmente as razões dos
lançamentos contábeis; Conferir extratos de movimentos bancários e providenciar documentação referente a débitos e
créditos; Controlar pagamentos de empréstimos e bancários e FINAME ( obra e equipamentos), assim como confecção
de relatórios; Conferir os créditos de convênios, assim como confecção de relatórios; Controlar todos os pagamentos de
terceiros e repasses; Conferir a folha de pagamento, provisão de férias, provisão 13º salário; Conferir consumo de O2,
almoxarifado e farmácia; Fechar anualmente balanço patrimonial de resultado; Elaborar e conferir as demonstrações
contábeis; Balanço patrimonial, DRE e Notas Explicativas; Preencher fichas cadastrais bancárias e efetuar relatório final
contábil para administração; Elaborar os relatórios contábeis, em conjunto com o setor Prestação de Contas, visnado à
prestação de contas juntos aos órgãos municipal, estadual e federal; Elaborar a Declaração Anual do IRPJ da empresa;
Elaborar relatórios de gratuidade e lançar.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, scanner, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

  22HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 3. 2 - AUXILIAR CONTABIL

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber e conferir documentos oriundos do setor de faturamento e tesouraria;Emitir slips e arquivar; Conferir
demonstrativos financeiros dos pagamentos, dar baixa pgto e lançar documentos dos convênios, de caixa e todo o
faturamento; Lançar doc. tesouraria, banco e extra-caixa, codificar, lançar e conferir faturamento, conferir e lançar
documentos da farmácia, lançar almoxarifado, O2, lançar ondem judicial e fazer mensalmente relação pacientes da
endoscopia e clínica anestesia; Realizar fotocópias, codificar, lançar, controlar e conferir as gratuidades, assim como
relacionar p/ conselho municipal assistência social; Realizar guias do INSS ref. prestação de serviços e das mesmas;
DARF Imposto de Renda cód. 0588 e 1708, PIS/COFINS/CSSL cód 5952; realizar guias fotocópias das guias de
pagamento do INSS, PIS/COFINS/CSSL, IRRF, ISSQN e fotocópias de notas fiscais da obra e do patrimônio; Fazer
DCTF, Dacon e EFD mensalmente, fazer fechamento das Notas Fiscais de Serviço; Fazer fechamento e enviar a
segunda via para central de ISSQN; Emitir guia; Fazer lançamento das notas fiscais de prestação de serviços no sistema
do almoxarifado e controlar as notas fiscais com impostos, fazer as devidas retenções; Lançar notas fiscais de compras
que não entram no estoque da Nutrição e dos demais setores no sistema do almoxarifado e conferência da folha de
pagamento.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, scanner, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 4 SETOR: CONTAS

a) Finalidade do Setor:

Faturar todas as contas hospitalares dos pacientes.
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b) Descrição do Setor:

O setor possui uma área de aproximadamente 81,84m² com um pé direito de aproximadamente 2,75m. O teto
é em laje de concreto armado com rebaixo em gesso e o piso é cerâmico em todos os compartimentos. As paredes são
de alvenaria revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara, exceto algumas paredes que são de alvenaria
até aproximadamente 90cm e até 1,20m de vidro liso. As portas são de madeira revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro. Janelas metálicas tipo basculante de vidro liso com
cortina. Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Os armários possuem portas de
correr e os balcões de apoio possuem rodízios. Cadeiras possuem regulagem nos braços, encosto e assento com cinco
rodízios e revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. 

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento
por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e da cor do saco plástico.

Sala para lanche que contém um balcão com cuba e tampa em aço inoxidável para lavagem de utensílios,
bebedor com filtro, refrigerador e microondas; vestiário com armário individuais identificados; banheiro masculino e
feminino com vaso e pia; depósito de material limpo com armários e uma bancada em granito com cuba em aço
inoxidável, lixeiras para acondicionar os resíduos; almoxarifado para armazenar material de uso do setor.Como medidas
de prevenção contra incêndio os locais dispõem de sinalização de saída de emergência, hidrantes, extintores e chuveiros
automáticos.

c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial através de sistema de ar condicionado central e natural por meio de portas e janelas.
Iluminação artificial através lâmpadas fluorescentes e natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR FATURAMENTO    13

GERENTE CONTAS     1

CHEFE DE SETOR     2

   16

11. 4. 1 - AUXILIAR FATURAMENTO

a) Atividades Desenvolvidas:

Buscar as fichas de internação de clientes internados/ambulatoriais que estão no setor de internação; Receber
as altas de todos os clientes atendidos no hospital; Receber as documentações: notas de sala, laudo OPME,
recuperação entre outros para digitação de gastos particulares ou de diferenças; quando for de convênio anexar na ficha
de internação para posterior cobrança via convênio com demais documentações recebidas das unidades de internação;
Digitar valores de OPME fornecidos pelo setor de compras, de pacientes particulares ou não cobertos pelo convênio;
Encaminhar via sistema o ok de contas particulares/diferenças para o financeiro emitir nota fiscal; Receber
prontuário/documentos dos clientes internados/atendidos entregues pelas escriturárias, identificando o recebimento no
sistema; Ordenar as documentações juntar com as que estão no faturamento e cobrar conforme tabela específica de
cada convênio; Emitir as contas /faturas de todos os clientes atendidos no hospital, enviando aos convênios conforme
calendário; Extrair notas fiscais dos convênios, de pacientes da gratuidades, ordem judicial; secretaria do estado da
saúde; Entregar cópia das contas hospitalares enviadas aos convênios para a contabilidade; Realizar fechamento por
faturas enviadas e mensal, gerando relatórios por centros de custos para a contabilidade; Emitir relatório de faturamento
por convênio entregando para chefia e contabilidade no fechamento de cada competência.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08(oito) horas diárias, com intervalo de
02(dois)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, calculadora e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 4. 2 - GERENTE CONTAS

a) Atividades Desenvolvidas:
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Gerenciar setores faturamento, auditoria de contas,internação,revisão, pronto socorro administrativo; Elaborar e
planejar em conjunto com chefias os processos dos setores; Assessorar as chefias em suas necessidades e processos
internos; Receber e analisar relatórios mensais dos processos das chefias, enviar setores afins; Acompanhar
desenvolvimento dos setores sob responsabilidade, colaborar e ajudar nos processos das chefias, como também junto
aos colaboradores; Trabalhar em conjunto com demais gerências, chefias e/ou colaboradores, para melhorias dos
processos na instituição; Enviar relatórios/planilhas solicitadas pela diretora executiva; Trabalhar em conjunto com
demais gerências para atender solicitações da FEHOSUL em relação aos convênios; Negociar os novos convênios e dar
andamento aos processos de credenciamento: critérios, tabelas entre outros; Enviar minuta dos contratos/aditivos aos
setores afins: auditoria, faturamento, internação(C.A) para análise inserir cláusulas pertinentes para melhorias de
processos na contratação de serviços junto ao convênio, elucidando assim dúvidas que possam ocorrer nos processos
de auditoria e pagamento das contas hospitalares; Analisar contratos/aditivos dos convênios, tabelas e índice de
reajuste; Solicitar auxílio da assessoria jurídica nos Aditivos e Contatos; Negociar com convênios inclusão de novos
serviços/produtos enviando correspondência; Controlar as datas de reajuste dos contratos dos convênios/índice
formalizando aos convênios; Negociar índice/HM das consultas e procedimentos dos plantonistas do PS; Cont rolar
data/índice reajuste tabelas particulares e dos HM dos plantonista do PS; Elaborar as correspondências dos convênios;
Enviar/repassar aos setores pertinentes todas as informações de convênios; Emediar/ajudar/colaborar junto a auditoria,
quando convênio proceder glosas indevidas, unilaterais e com critérios próprios; Emitir
parecer/relatório/correspondências/e-mails enviados quando da suspensão ou interrupção de atendimento por
convênio;Trabalhar em conjuntos com os setores ajins, no atendimento do contrato SUS,participando reuniões internas e
externas para entendimento e melhorias desses processos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, calculadora e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 4. 3 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o setor de faturamento; Informar aos clientes pessoalmente ou a central de autorização os valores de
pacotes que o hospital disponibiliza e quando acordado enviar via sistema aos setores pertinentes; Formalizar orçamento
dos serviços hospitalares quando solicitados pela Prestação de Contas; Atualizar tabelas de preços para convênio,
particulares, pacotes, após receber orientação da gerência; Acrescentar e valorizar novos serviços e cobranças, após
receber orientação da gerência; Dar baixas das contas e faturas enviadas dos convênios; Analisar as glosas,
encaminhando para auditoria de contas; Elaborar mapas/demonstrativos de faturamento enviando mensalmente aos
setores específicos e a gerência; Contatar e cobrar os convênios quando houver atrasos nos pagamentos; Manter
atualizado mapa e saldo dos convênios; Realizar processos administrativos quando inconformidades em contas IPERGS;
Enviar via e-mail para os fornecedores de OPME, as cobranças convenio IPERGS; Solicitar relatórios junto a informática
para melhoria dos controles e processos do faturamento; Realizar relatórios solicitados pela gerência.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, fax, telafone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 5 SETOR: DIRECAO MEDICA

a) Finalidade do Setor:

Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços técnico-administrativos, a utilização de recursos humanos e
materiais, propor princípios e normas, colaborar na produtividade, eficiência e eficácia do serviços da unidade hospitalar.

  29HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



b) Descrição do Setor:

A direção médica possui uma área de aproximadamente 49,09m² com pé direito de 2,80m, sendo composta
por três salas, uma sala de espera e um banheiro.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Parede - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários, arquivos e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços
regulável. Todos os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - Apresentam vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara;
concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MEDICO     1

SEC. ADMINISTRATIVO     1

ASSISTENTE DE DIRECÃO     1

PSICOLOGO     1

DIRETOR TÉCNICO     1

    5

11. 5. 1 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

-Auditoria Médica; 
-Análise de Prontuários Médicos; 
-Assessoria funcionamento Sistema Único de Saúde (SUS).

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador

d) Vestimentas:

Avental

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11. 5. 2 - SEC. ADMINISTRATIVO

a) Atividades Desenvolvidas:

Dirigir ofícios, efetuar cobrança; realizar protocolos; atender telefone; realizar orçamentos; arquivar e organizar
documentos; informar e orientar o cliente/ paciente, cadastro/credenciamento de médicos e serviços no SUS.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais. Serão de 04 (quatro) horas diárias.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone, impressora, computador e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 5. 3 - ASSISTENTE DE DIRECÃO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender funcionários, visitantes, representantes de órgãos públicos e privados e representantes de serviços
terceirizados; Atender o telefone; Receber e encaminhar correspondências; Redigir documentos; Revisar prontuários para
atender solicitação de cópia dos mesmos; Acompanhar diretores em visitas a dependências do hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, fax, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 5. 4 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Suporte psicológico para pacientes oncológicos internados no hospital, podendo ou não ser solicitado pelo
médico do paciente; Elaborar e executar estratégias terapêuticas visando a prevenção e a reabilitação do paciente e seus
familiares.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais. Serão de 04 (quatro) horas diárias sem intervalo.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Avental

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 5. 5 - DIRETOR TÉCNICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor;
Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o melhor

desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais de saúde em benefício da população usuária da instituição;

Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica.

b) Organização do Trabalho:

Vinte horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax e material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco
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e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 6 SETOR: INFORMATICA

a) Finalidade do Setor:

Analisar, desenvolver e implementar soluções de tecnologia de informação e prestar manutenção de
equipamentos de informática.

b) Descrição do Setor:

A sala do setor de informática possui uma área de aproximadamente 226,52m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por uma sala para o servidor, banheiro, área para equipamentos novos, área de criação e área de manutenção.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços regulável. Todos
os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

CHEFE DE SETOR     1

ANALISTA DE SISTEMAS     1

PROG SIST INFORMATICA     2

ANALISTA SUPORTE PLENO     1

TEC MANUT COMPUT     1

    6

11. 6. 1 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Fornecer e manter um ambiente computacional adequado e com segurança para os usuários; Planejar,
administrar e padronizar o ambiente operacional de tecnologia da informação através de metodologias de Governância de
TI; Propor e acompanhar aquisições de novas soluções de tecnologia da informação; Desenvolver e executar, junto à sua
equipe, projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas; Elabora as políticas, normas e procedimentos
relativos a tecnologia de informação, zelando pelo seu cumprimento. Coordenar a implementação de soluções. Propor
planos de investimentos visando atualização tecnológica. Interagir com as áreas clientes, garantindo o bom desempenho
de equipamentos, redes e sistemas. Desenvolver o trabalho em equipe, construindo o grupo de trabalho; 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone e material de expediente.
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d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC
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g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 6. 2 - ANALISTA DE SISTEMAS

a) Atividades Desenvolvidas:

Planejar e coletar informações junto aos usuários, a fim de implantar sistemas de processamentos de dados.
Desenvolve sistemas a partir da análise de coleta de informações, estudando fluxos de trabalho, necessidades de
recursos para propor alterações de rotina e elaborar propostas; Elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e rever
modelos de dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Documentar projetos de software e
explaná-los aos programadores; Acompanhar o desenvolvimento e participar dos testes dos sistemas; Identificar
oportunidades de melhorar nos processos da empresa, provocando mudanças a fim de agregar qualidade aos mesmos.
Executar a programação de projetos oriundos de análise; Testar rotinas desenvolvidas; Realizar ajustes e
aperfeiçoamento dos sistemas; Elaborar manuais do sistema;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone, fax e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 6. 3 - PROG SIST INFORMATICA

a) Atividades Desenvolvidas:

Executar a programação de projetos oriundos de análise, elabora programas, executa testes, implanta,
acompanha e dá manutenção ao sistema implantado; Testar rotinas desenvolvidas, procedendo as correções a fim de
atender as especificações contidas na documentação; selecionam recursos de trabalho, tais como metodologias de
desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Realizar ajustes e
aperfeiçoamento dos sistemas;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone, fax e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 6. 4 - ANALISTA SUPORTE PLENO

a) Atividades Desenvolvidas:

Participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de software
básico e de apoio de sistemas operacionais, banco de dados; Instalar, configurar e realizar manutenção de software e
hardware; Instalar, Certificar e manter a comunicação digital; Realizar suporte de apoio aos usuários; Participa no estudo,
implantação e documentação de rotina que melhorem a operação do computador e acompanhar o desempenho dos
recursos técnicos instalados; Configurar, Certificar e realizar a manutenção dos sistemas de rede; Pesquisar soluções
existentes no mercado; Gerenciar servidores; Analisar o tráfego da rede; Gerenciar as contas de email; Ministrar
treinamento sobre soluções implantadas na empresa; Projetar ampliação de rede e infra-estrutura local; Utilizar utilitários
para back-up e recuperação de dados; Criação de políticas de segurança; Controlar a aquisição de equipamentos
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b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Chave mecânicas, medidores elétricos (multimetro), aspirador de pó, computador, impressora, telefone, fax e
material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 6. 5 - TEC MANUT COMPUT

a) Atividades Desenvolvidas:

Instalar, configurar e realizar a manutenção de software e hardware; Realizar suporte de apoio aos usuários;
Realizar a manutenção em redes de computadores; Instalar e manter os diversos Sistemas Operacionais; Pesquisar
soluções existentes no mercado.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Chaves mecânicas, medidores elétricos (multímetro), aspirador de pó, computador, impressora e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 7 SETOR: INTERNACAO E RECEPCAO

a) Finalidade do Setor:

Recepcionar os visitantes e realizar a internação dos pacientes.

b) Descrição do Setor:

O setor de internação possui uma área de aproximadamente 318,51m² com um pé direito de 2,75m. O teto é
em laje de concreto armado com rebaixo em gesso revestido de material liso, lavável, impermeável e de cor branca e o
piso é cerâmico em todos os compartimentos. As paredes são de alvenaria revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara, exceto algumas paredes que são de alvenaria até 60cm ou 1,20m, aproximadamente, e o
restante de vidro liso ou divisórias de vidro liso ou jateado. As portas são de madeira revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro. Janelas metálicas tipo basculante de vidro liso com
cortina. Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Os armários possuem portas de
correr e os balcões de apoio possuem rodízios. Cadeiras possuem regulagem nos braços, encosto e assento com cinco
rodízios e revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Mesas para o atendimento do público tipo
telemarkting com gaveteiro volante.

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento
por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e cor do saco.

No local existe:sala de lanche que possue um balcão com cuba e tampa em aço inoxidável para lavagem de
utensílios, bebedor com filtro, refrigerador e microondas; vestiário com armário individuais identificados; banheiro
masculino e feminino com vaso e pia; depósito de material limpo com armários e uma bancada em granito com cuba em
aço inoxidável e lixeiras para acondicionar os resíduos; almoxarifado para armazenar material de uso do setor.

c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial através de sistema de ar condicionado central e natural por meio de portas e janelas.
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Iluminação artificial através lâmpadas fluorescentes com suporte de proteção e ajuste da luminosidade e
natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO AUDITOR     1

AUXILIAR DE RECEPCAO    15

ESCRITURARIO     1

   17

11. 7. 1 - ENFERMEIRO AUDITOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar os setores de internação, central de autorizações, escriturarias e
portaria; Atuar preventivamente realizando contato com convênios durante o processo de autorizações dos convênios do
SUS; Trabalhar em conjunto com o setor de auditorias de contas para prevenir glosas dos convêncios; Trabalhar em
conjunto com as equipes de enfermagem, farmácia, nutrição, contas, hotelaria CCIH e comissões para melhoria de
processo.

Trabalhar em conjunto com escriturarias e arquivo médico a fim de melhorar processos; Trabalhar em conjunto
com faturamento para melhoria de processos de internação e autorização IPE/ outros convênios juntos a Central de
Autorização/ HCAA; Atuar preventivamente, fazendo contato com os convênios durante o processo de autorizações de
internação, procedimentos e materiais e medicamentos de alto custo; Manter a gerente de áreas informada quanto ao
andamento dos setores; Realizar reuniões com grupo de escriturarias, central de autorizações, internação, portaria e
pronto socorro; Contatar diretamente profissional médico em situações pontuais: materiais OPME/ alto custo pendentes
de autorizações dos convênios, contas pendentes das unidades para assinaturas, materiais que poderão ser utilizados
no CC e estão sem solicitações e/ outros; Participar preventivamente no agendamento do boletim cirúrgico de convênios
e do SUS; Orientar familiares e pacientes quanto as rotinas dos convênios no processo de internação e ao uso de
materiais e medicamentos de alto custo; Criar ferramentas para melhorias dos processos nos itens levantados pela
auditoria de contas; Organizar e readequar disponibilidade de leitos, preconizando as prioridades de cada paciente, tendo
em vista a constante falta de leitos e os pacientes nos corredores do PS e Unidade de Apoio; Atuar e trabalhar junto a
equipe de enfermagem, quando da real necessidade da transferência de pacientes; Contato diário com pacientes e
familiares para solução de impasses: autorizações, falta de leitos, situações pontuais junto a acomodação em que
paciente está internado; Atender sempre que solicitado, clientes internados ou não a fim de esclarecimentos de duvidas
quanto ao processo de internação recebimento de reclamações, elogios e sugestões. Trabalhar em conjunto com setor
de hotelaria e manutenção para agilização e liberação de leitos; Trabalhar efetivamente com enfermeiros do PS e
unidades de apoio, para definir as prioridades de transferência dos pacientes que estão internados nestes setores e
realocá-los para unidades de internação; Preparar escalas de serviço dos setores; Preparar escala de férias anuais dos
colaboradores; Realizar acompanhamento de desempenho com os funcionários dos diversos setores; Realizar
treinamento com as equipes de colaboradores, quando as rotinas pertinentes a cada setor. Participar de eventos de
atualizações referentes ao cargo.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax, máquina de calcular, máquina de xerox e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11. 7. 2 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Atender o público em geral; Preencher documentos para internação e atendimentos ambulatoriais; Fazer o
agendamento para internações eletivas; Fazer a confirmação de internações e transferências; Prestar informações sobre
convênios, valores de diárias, diferenças de acomodação; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através
de macas até as unidades de internação; Recepcionar e orientar todas as pessoas que procuram informações no
hospital; Distribuir leitos observando as especificações de cada unidade e do paciente que será encaminhado; Controlar e
distribuir os leitos para cirurgias eletivas, altas de CTI, Sala de Recuperação, internações do Pronto Atendimento,
Hemocor, ICOR e transferências de outros hospitais; Fazer a alta no sistema assim que for encaminhada pela
escrituraria da unidade, lançar o leito na planilha de leitos específica; Realizar ligações telefônicas para clientes,
confirmando o leito e fornecendo orientações; Emitir relatórios diários dos pacientes internados dos pacientes internados
para convênios e enviar via e-mail; Emitir a listagem de agendamento cirúrgico do dia atual e dia seguinte, para
distribuição de leitos; Emitir o relatório de solicitação de leitos eletivos; Fazer a distribuição de leitos obedecendo a
seguinte ordem: cirurgias eletivas e QTX, UTIs, agendamento Hemocor e ICOR, Pronto Socorro e unidade de apoio,
transferências de outros hospitais e internações clínicas; Avisar os médicos das internações dos pacientes, tanto eletivas
como de urgência, informando leitos; Abrir atendimento ambulatorial para o Bloco Cirúrgico, Oncologia, Reumatologia,
Serviços Terceirizados e Maternidade; Localizar o prontuário no arquivo oncológico; Efetuar a busca no arquivo geral,
caso não encontre o prontuário; Registrar no livro de controle o número do prontuário a ser retirado, anotando a hora da
retirada, devolução da chave e assinatura de quem retirou; Entregar a ficha localizadora no setor de internação que
encaminhará ao Samis para ser arquivada no lugar do prontuário; Encaminhar as guias de internação e materiais de
cirurgias, para conferência e carimbo de revisado na central de autorizações; Fazer o encerramento administrativo de
contas por solicitação das escriturarias, mencionando no registro administrativo quem solicitou e a data; Realizar a
mudança de plano de atendimento, também por solicitação das escriturarias, mediante guia de autorização do convênio;

Transformar contas ambulatoriais em internações mediante registro de quem solicitou, da mesma forma
transformar internações em ambulatoriais; Internar paciente ambulatoriais pós cirúrgicos, quando estes necessitarem,
observando o convênio. Quando for pequeno convênio realizar a internação clínica após a saída do paciente da sala de
recuperação. Encaminhar o familiar a central de autorizações durante o expediente administrativo para que a senha de
autorização de internação clínica seja providenciada, fora do horário da CA, encaminhada a solicitação de internação ao
convênio. No caso de IPE, Unimed e Fusex esta solicitação poderá ser encaminhada via escrituraria da unidade onde o
paciente estiver internado; Fazer a alta e reinternação um minuto após quando necessário alternar o plano do usuário
apenas em um determinado período; Realizar o cancelamento da abertura de novas contas, por solicitação das
escriturarias, setor de revisão de contas ou faturamento, seguindo a rotina dos registros administrativos; Encaminhar aos
convênios solicitados de urgência aos pequenos convênios para recebimento de senha inicial; Internações em caráter de
urgência/ emergência segue as mesmas orientações quanto ao cadastro do paciente e dos dados da internação, levando
em consideração as informações constantes nas carteiras dos usuários, fazendo os devidos registros no campo
administrativo; Consultar a situação do usuário IPE através do site em todas as internações de urgência; Consultar em
todas as internações que não possuírem autorização prévia se o médico assistente é credenciado pelo IPE; Realizar
registro administrativo detalhado das situações e orientações pertinentes a abertura do atendimento, tanto nos casos
eletivos como nos de urgência; Entregar o formulário de óbito, mediante apresentação da carteira de identidade do
paciente e do responsável pela retirada do documento realizando o devido registro no sistema; Realizar o controle de
passagem de PIN PAD de clientes internados, tanto na entrada com na saída; Controlar a identificação do CPF de
clientes e do responsável pela internação; Realizar o controle de comprovante de residência de clientes e respectivos
responsável pela internação, realizando o registro no sistema; Receber informações e manter o mural de recados
atualizado; Ler e-mail e o caderno de rotinas do setor e repassar as informações. Manter-se atualizados quanto as
rotinas do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas ou a jornada de trabalho poderá ser de 40 (quarenta) horas
semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 7. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Recepcionar o cliente prestar informações;Encaminhar pessoas que procuram o hospital;Receber e transferir
ligações telefônicas; 

Controlar o fluxo de pessoas na recepção central;Registrar no sistema a entrada de eletroeletrônicos;Entregar
fichas para atendimento nos guichês;Controlar diariamente as contas ambulatoriais da maternidade, endoscopia;Recebre
e montar contas do oftalmo;Entregar contas do setor de faturamento;Entregar prontuário médico no setor de arquivo
médico;

Realizar ligações telefônicas aos clientes que no momento da internação não passam PIN PAD;Liberação do
cartão no PIN PAD de paciente com alta;Fornecer declaração de atendimento;

Realizar reserva de leito para paciente da HEMOCOR, ICOR;Realizar ligações telefônicas, para solicitar aos
clientes o comprovante de endereço do paciente e responsável;Auxiliar a montagem de pastas(contas) das duas
unidades de internação;Digitar documentos solicitados pela chefia do setor;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador

d) Vestimentas:

Calça, blazer, camisa manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
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-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as
medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 8 SETOR: P.B.X.

a) Finalidade do Setor:

Efetuar ligações telefônicas.

b) Descrição do Setor:

Sala da Central Telefônica: Possui uma área de aproximadamente 22,3m², com pé-direito de 2,85m, bancada
central com 04(quatro) microcomputador, telefones, rádio, equipamento da central telefone, frigobar, aparelho de
ar-condicionado, lixeira para acondicionar resíduo comum, cadeiras giratória com assento, encosto e braços regulável,
lixeiras para acondicionar resíduo comum e reciclável. Forro com rebaixo em gesso modular, piso em cerâmica, janela de
alumínio deslisante com vidro liso e porta de abrir em madeira, provida de iluminação artificial por lâmpada fluorescente.

Sala Chefia: Possui área de aproximadamente 8,3m², com pé-direito de 2,85m, sala com 2 (dois) armários,
uma mesa central com tampo de vidro, janela de alumínio deslisante com vidro liso e porta de abrir em madeira, provida
de iluminação artificial por lâmpada fluorescente, piso em cerâmica e forro com rebaixo em gesso, cadeiras giratória com
assento, encosto e braços regulável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e a natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

CHEFE DE SETOR     1
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TELEFONISTA     9

   10

11. 8. 1 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar e coordenar atividades da central telefônica tais como: instalação e manutenção da central e ramais,
relatório e análise das contas, controle e negociações junto as operadoras e prestação de serviços, controle de chaves,
suporte nas solicitações do ponto, capela, câmeras, manutenção dos elevadores e demais servições emergenciais.
Elaborar e enviar relatório de custos dos ramais aos setores, auxiliar nas atividades de telefonia quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 06 (seis) horas diárias com 15 minutos de intervalo para descanso.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Centrais telefônicas (teclas de digitação), fones de ouvidos (recepção de sinais), computador.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 8. 2 - TELEFONISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber, realizar e transferir ligações telefônicas, prestando informações ao público, clientes e colaboradores.
Colaborar na localização de funcionários da supervisão, médicos, plantonistas, etc. Acionar serviços em geral de
emergência como telefones, elevadores, manutenção, informática e capela. Eventualmente trocar o papel do relógio
ponto. Comunicar avisos importantes e atuar no controle das chaves.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho de 36 horas semanais.Sendo 06 (seis) horas diárias com 15 minutos de intervalo para
descanso.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Centrais telefônicas, fones de ouvido, computador, rádios e aparelho de som.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11. 9 SETOR: PORTARIA

a) Finalidade do Setor:

Coordenar o fluxo de pessoas nas dependências do hospital.

b) Descrição do Setor:

As portarias são compostas pelas seguintes salas: posto de recepção do prédio da policlínica com
aproximadamente 11,60m², sala para recepção central com área de aproximadamente 5,25m², sala no prédio do centro
de diagnóstico com área de aproximadamente 6,12m², portaria do pronto atendimento com área de aproximadamente
10,48m² e a portaria do estacionamento do hospital com uma área de aproximadamente 3,00m². O pé-direito é
aproximadamente de 2,75m para todas as salas e o piso em paviflex ou cerâmico. As paredes são em alvenaria,
revestidas por reboco e tinta da cor clara ou de divisória de eucatex, com balcão ou guiche de vidro liso para atender o
público. O teto em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em algumas portarias.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial por meio de ventilador e aparelho de ar condicionado, e natural através de portas e
janelas. A iluminação se dá por meio de lâmpadas fluorescentes em todos os compartimentos, auxiliada por iluminação
natural através de janelas e portas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

PORTEIRO    22
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11. 9. 1 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender ao público em geral, encaminhando- os para as unidades e setores; Distribuir crachás de identificação
a todas as pessoas que entram no hospital por qualquer que seja o motivo; Liberar as visitas de acordo com os horários e
normas no manual de orientação ao cliente; Quando necessário, ajudar no Pronto Socorro para retirar pacientes das
ambulâncias; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através de macas até as unidades de internação;
Acompanhar e facilitar o acesso do paciente/ familiar ao leito; Apresentar o leito ao paciente/ familiar mostrando o
funcionamento dos equipamentos pertencentes a este; Acompanhar a saída do cliente/ familiar e ajudar com as
bagagens e pertences; Levar os avisos de transferências de pacientes para as unidades de internação e respectivas
copas; Acompanhar pacientes até o Bloco Cirúrgico; Receber no almoxarifado os pedidos de materiais semanais do
setor, organizando-os; Confeccionar novos crachás de identificação de visitas para substituí- los quando necessário; Abrir
a Policlínica todas as manhãs de segunda a sábado às 06:30min domingos às 07:00, fechando sempre às 22:30h;
Encaminhar os prontuários de pacientes até o PS; Receber o cliente, encaminhando para atendimento de urgência ou
emergência; Encaminhar o cliente ou acompanhante para fazer ficha cadastra na recepção do PS; Cuidar fluxo de
entrada e saída; Controlar somente um acompanhante no atendimento médico e/ou enfermagem; Cuidar saída de clientes
(liberação com auxiliar de recepção); Manter porta porta de entrada de urgência encostada. Identificar firmas terceirizadas
que irão prestar serviços no interior ou exterior do Hospital de Caridade; Não permitir permanência de veículos na rampa
de acesso ao Pronto Socorro; Identificar e orientar que para entrada de qualquer eletroeletrônico devera ser feito cadastro
na portaria e pagamentos da taxa no setor financeiro com exceção de pacientes que estão internados pela filantropia;
Não permitir a entrada de pessoas sem identificação ou fora dos horários estabelecidos, salvo casos de urgência.
Solicitar autorização da enfermeira da unidade, para visitas de crianças; anotar em planilha especifica o horário do
contato com os enfermeiros e nome do enfermeiros com as informações que liberou a visita da criança; Atender as
solicitações de serviço de mensageiro, no momento da internação ou alta do paciente; Manter o sistema do serviço de
mensageiros sempre atualizado com informações pertinentes ao serviço; Receber chamadas através do sistema para
buscar pacientes com alta nas unidades de internação e bloco cirúrgico;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Nenhum

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.10 SETOR: SECCAO DE RECURSOS HU

a) Finalidade do Setor:

Fornecer serviços com qualidade, propiciando o desenvolvimento de competências do nosso quadro funcional,
visando o crescimento do nosso cliente interno e a plena satisfação do cliente externo.

b) Descrição do Setor:

O setor de recursos humanos possui uma área de aproximadamente 95,31m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por uma sala de gerência, sala de desenvolvimento, dois arquivos, um banheiro e uma recepção.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários, arquivos, bancada na recepção e cadeiras giratórios com encosto,
assento e braços regulável. Todos os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil
higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.
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Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

GERENTE REC HUMANOS     1

AUX. DEPTO PESSOAL     7

    8

11.10. 1 - GERENTE REC HUMANOS

a) Atividades Desenvolvidas:

Planejar, organizar, coordenar e controlar todas as atividades do setor de RH; Avaliar as ações e desempenho
dos auxiliares do setor.; Manter contato com outros gerentes/chefias apoiar no processo decisório relacionado às ações
de seleção, socialização e desligamento de funcionários; Manter contatos externos com entidades de interesse da
empresa (Sesi, UFSM, Unifra, CIE-E, bancos, sindicatos...); Providenciar o suprimento do setor quanto às necessidades
básicas, para o seu funcionamento tais como: materiais de escritório, requisição de consertos ); Acompanhar as
atualizações constantes da legislação trabalhista; Elaborar, executar e auxiliar na socialização e desenvolvimento de
pessoal com a aprovação da administração; Acompanhar a elaboração da folha de pagamento, férias, 13º salário e
encargos sociais; Acompanhar a confecção das informações anuais (RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos); Liberar
documentos junto ao Administrador.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, impressora e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blazer, camisa manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativo

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.10. 2 - AUX. DEPTO PESSOAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenar o preenchimento de cadastro de candidatos a emprego;
Manter atualizado o Programa de Sistema de Controle da Psicologia Organizacional e RH, complementando se

o candidato foi aprovado ou não no processo seletivo;Informar os candidatos quanto ao desempenho na avaliação
teórica;Arquivar os processos de seleção em pastas distintas (indicados e não indicados);Executar todos os
procedimentos legais para admissão e demissão de pessoal;Controlar contratos de experiência junto às chefias, setor de
psicologia organizacional e SESMT;Agendar e coordenar as consultas e exames admissionais, periódicos, de retorno e
demissional junto ao médico do trabalho;Controlar Registro Profissional dos funcionários;Controlar vacinas obrigatórias
dos funcionários e filhos menores de 6 (seis) anos;Organizar, arquivar e manter atualizado o sistema de informações,
prontuários, cadastros, fichas de todos os funcionários;Elaborar folha de pagamento e emissão de recibos dos salários
dos funcionários;Controlar o sistema de relógio ponto (crachás, horas extras, faltas, atestados, cat, licenças,
férias...);Proceder o recolhimento dos encargos sociais decorrentes da folha de pagamento, férias, rescisão de contrato
de trabalho;Proceder a execução da rotina legal quanto à remuneração e outros benefícios relacionados a: período de
férias, 13º salário, licença por motivo de doença, acidente de trabalho, maternidade e outros previstos em lei.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:
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Computador, telefone, impressora e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blazer, camisa manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde
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Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.11 SETOR: AUDITORIA DE CONTAS 

a) Finalidade do Setor:

Revisar contas do hospital referentes aos atendimentos médicos e de enfermagem.

b) Descrição do Setor:

O setor possui uma área de aproximadamente 71,71m² com um pé direito de 2,75m. O teto é em laje de
concreto armado com rebaixo em gesso revestido de material liso, lavável, impermeável e de cor branca e o piso é
cerâmico em todos os compartimentos. As paredes são de alvenaria revestidas de material liso, lavável, impermeável e
de cor clara, exceto algumas paredes que são de alvenaria até aproximadamente 90cm e o restante de vidro liso. As
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro.
Janelas metálicas tipo basculante de vidro liso com cortina. Os móveis são revestidos de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara. Os armários possuem portas de correr e os balcões de apoio possuem rodízios. Cadeiras
possuem regulagem nos braços, encosto e assento com cinco rodízios e revestidas de material liso, lavável, impermeável
e de cor clara. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com
acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e da cor do saco plástico.

No local existe:sala de lanche que possue um balcão com cuba e tampa em aço inoxidável para lavagem de
utensílios, bebedor com filtro, refrigerador e microondas; vestiário com armário individuais identificados; banheiro
masculino e feminino com vaso e pia; depósito de material limpo com armários e uma bancada em granito com cuba em
aço inoxidável, lixeiras para acondicionar os resíduos; almoxarifado para armazenar material de uso do setor.Como
medidas de prevenção contra incêndio os locais dispõem de sinalização de saída de emergência, hidrantes, extintores e
chuveiros automáticos.

c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial através de sistema de ar condicionado central e natural por meio de portas e janelas.
Iluminação artificial através lâmpadas fluorescentes com suporte de proteção e ajuste da luminosidade, e

natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO AUDITOR     2

ASSIST ADMINISTR     1

TECNICO ENFERMAGEM     4

    7

11.11. 1 - ENFERMEIRO AUDITOR

a) Atividades Desenvolvidas:
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Organizar, dirigir, planejar, coordenar o setor de Auditoria de Contas do HCAA; Realizar em conjunto auditoria
HCAA x Auditoria Unimed, conforme acordo em Contrato; Realizar pós auditoria junto a equipe de enfermagem, quando
existir divergências nas contas da Unimed; Orientar equipe assistencial para realização diária na conferência das contas;
Orientar realização de relatórios das glosas ou ajustes de contas após fechamento mensal convênio Unimed, como
também os demais convênios, dando ciência de sua efetividade; Gerar relatório mensal de glosas do convênio UNIMED
enviar por email para gerência de contas; Realizar auditoria concorrente nas unidades por amostragem, procedendo
orientação aos enfermeiros chefes; Realizar acompanhamento junto aos setores envolvidos nas diferenças encontradas
ou não conformidades, nas contas Unimed, solicitando avaliação e retorno formal nas fichas de acompanhamento, com
seus processos de melhorias; Orientar equipe de enfermagem e/ou setores afins sobre as formas de cobranças e
exigências contratuais dos convênios; Contatar convênios discutindo as cobranças e glosas, para melhoria dos
processos entre os convênios e HCAA; Emitir parecer quanto os ressarcimentos dos convênios, na ficha de padronização
de produtos do HCAA; Acompanhar e atualizar a relação de mat/med de alto custo no sistema, onde os setores possam
visualizar a necessidade de autorização dos convênios; Assesorar junto ao setor de compras, quando houver
necessidade na parte técnica de produtos, para correlação junto ao IPE; Assesorar junto a Gerência de contas, quando a
realização de novos contratos de convênios, ou aditivos pertinente a área técnica, evidenciando as questões de
cobranças e glosas; Realizar treinamentos, orientando setores pertinentes, preconizando sistemática padrão de trabalho
para todas as unidades, evitando glosas ou não conformidades; Prestar assessoria para as equipes de enfermagem,
farmácia, almoxarifado, centro cirúrgico, sala de recuperação, compras, nutrição, contas e comissões; Participar de
eventos de auditoria ou afins, novas determinações Nrs, emitindo parecer e esclarecendo se o convênio irá contemplar.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08(oito) horas diárias, com intervalo de
02(dois)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).
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Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.11. 2 - ASSIST ADMINISTR

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a supervisão diária nas unidades de internação, quando ao andamento do serviço das escriturarias;
Orientar quanto ao encaminhamento das situações evidenciadas no dia- a- dia; Treinar novas colaboradoras e as demais
quando ocorrer trocas de rotinas; Elaborar pop's do serviço;

Realizar o controle de contas pendentes; Realizar o controle de contas e prontuários entregues ao setor de
faturamento, para identificar o rendimento individual; Controlar o uso de medicamentos e materiais de alto custo,
prorrogações, mudanças de procedimentos e códigos de cirurgias autorizadas.;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax, máquina de calcular, máquina de xerox e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.11. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Receber as glosas enviadas pelos convênios através do faturamento; Organizar os documentos para realizar o
recurso, juntar o que o convênio encaminhou com as contas pagas da fatura e o prontuário do paciente; Entrar na página
do convênio (os que são via site) e imprimir documentação para realizar o recurso; Separar por data de pagamento as
glosas e identificar a data de vencimento para envio dos recursos; Analisar as glosas efetuadas pelos convênios
informando as Enfermeiras o que está sendo glosado; Realizar o recurso de glosa com orientação da Enfermeira,
digitando-o no sistema do hospital e do convênio, ou de forma manual ( para os convênios que ainda são de forma
manual), havendo mat/med e/ou serviços devidos e não contemplados na conta, acrescenta-se ao recurso; Solicitar no
Arquivo Médico ou Administrativo do hosp. documentação necessária para realizar recurso (ex.: prontuários, nota de sala,
gastos no PS...); Realizar através de email ou telefonema para os convênios solicitação de documentos que estão
faltando para realizar o recurso de glosa; Arquivar cópia do que foi glosado e do recurso realizado em caixa identificada;
Montar os pacotes com os recursos prontos com relação dos pacientes, para enviar aos convênios, entregando para
colaboradora do faturamento encaminhar; Digitar planilhas no excel referente a cada recurso realizado; Alimentar planilha
no excel do recurso pago e da glosa mantida; Entregar a chefia do faturamento mensalmente planilha dos valores
recursados e glosados pelos convênios; Receber retorno dos conv. dos recursos realizados, informando a Enfª para quais
itens a glosa foi mantida; Encaminhar as caixas com as documentações em ordem alfabética da unimed, mensalmente p
o arquivo adm; Encaminhar as caixas com a documentação dos pequenos convênios em ordem alfabética para o arquivo
administrativo, após receber resposta dos recursos realizados; Contar produtos que a Unimed encontrou divergência e
passar para Enfermeira; Identificar relatório de glosas convênio IPERGS, proceder recurso em planilha excel, para quando
o convênio abrir via sistema, proceder o devido envio.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, máquina de calcular.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).
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Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.12 SETOR: ASSISTENCIA SOCIAL

a) Finalidade do Setor:

Realizar avaliação sócio-econômica dos pacientes.

b) Descrição do Setor:

O setor de assistência social possui uma área de aproximadamente 21,17m² com pé-direito de 2,85m. O piso
é todo em paviflex com cantos arredondados e as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta.
O teto é em laje de concreto armado com rebaixo em gesso. Porta de madeira revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara. As janelas são metálicas tipo basculante comvidro canelado. Locais que possuem lavatórios
para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por pedal. Os locais que possuem bebedor são providos de um
suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de
acionamento por pedal.

Mobiliário: mesas, cadeiras com cinco rodízios, altura do assento, encosto e braços regulável, cadeiras com
pés fixos para o atendimento do público, armários e prateleiras. Os móveis são revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara. 

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e porta.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

ASSISTENTE SOCIAL     2

    3

11.12. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Agendamento de entrevistas ao Serviço Social, informação concedida ao paciente sobre a documentação
necessária para entrevista com a Assistente Social, verificar internação diária e retirada de fichas de internação de
pacientes gratuidades e a definir para posterior realização de estudo, realizar a retirada de cópias de documentação ao
Serviço Social e dos relatórios quando necessário, arquivamento de relatórios mensais, solicitar documentação dos
pacientes internados, quando forem de obras assistenciais conveniadas ao hospital, procurar o motivo da internação,
conferência de documentos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.12. 2 - ASSISTENTE SOCIAL

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar avaliação sócio-econômica mediante documentação solicitada; preencher formulário de parecer social
quando necessário explicar detalhadamente ao usuário o que é o serviço de gratuidade; encaminhar usuários a rede
pública para solicitar medicamentos, quando sem possibilidade de completar o tratamento médico, informar a rede SUS
de atendimento e possibilitar o mesmo, pós alta hospitalar, solicitar o transporte aos município para que retornem as
suas cidades, realizar visita aos usuários dos serviços para saber como está acontecendo o seu tratamento médico,
acompanhar os familiares quando da doeação de órgãos, pós entrevista de consentimento da doação, explicar como
funciona e que há a necessidade de vir a central de transplantes, encaminhar aos setores(internação, altas de pacientes
e unidades) os pareceres sociais com a mudança de categoria, solicitar refeições quando o usuário necessita de
acompanhamento integral e a família não possui condições financeiras, prezar por garanti os direitos dos usuários.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax, e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.13 SETOR: U-100

a) Finalidade do Setor:

Unidade com 11 leitos destinadas para pacientes com patologias cardiovasculares, prioritariamente para os pré
e pós operatório de cirurgias cardiovasculares.

b) Descrição do Setor:

A Unidade 100 possui uma área de aproximadamente 192,65m²composta pelos seguintes compartimentos:
posto de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia,
copa, quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com
cantos arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Copa:fogão doméstico, armários aéreos, balcão de tampo inoxidável com duas cubas, torneira elétrica,

microondas, refrigerador, ventilador, lixeiras.

Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,
poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
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A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas. 

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     3

TECNICO ENFERMAGEM    13

AUX. DE ENFERMAGEM     1

   19

11.13. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Saponáceo em pó com detergente, Twister (removedor de incrustações para sanitários),
Detergente neutro, Vaselina líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico
70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico
BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante
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SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada. 
-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.13. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.13. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

  73HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais. Realizar reuniões com a equipe de enfermagem.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga curta e longa.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

  74HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.13. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário; Realizar punção com abocatch;
Retirada de pontos de incisão cirúrgica. Limpar a endocânula metálica da traqueostomia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:
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Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956
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SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes aos funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elvador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.13. 5 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; Transportar pacientes em
cadeira de rodas e maca; Preparar leitos; Verificar sinais vitais, anotar no prontuário do paciente e passar sempre as
alterações a chefia de enfermagem; Controlar e anotar balanço hídrico; Preparar administrar soluções E.V. e controlar a
vazão; Realizar curativos de menor complexidade; Preparar a pele dos pacientes para cirurgias; Cuidar na prevenção de
escaras, mudança de decúbito; Anotar aspecto e volume de drenagens e eliminação; Executar atividades determinadas
pelo enfermeiro responsável pela unidade; Atender as campainhas dos quartos; Medir drenagens dos drenos, anotando
aspecto e quantidade; Realizar a higiene oral, corporal e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado;
Trocar fraldas; Limpar os materiais utilizados; Organizar o ambiente de trabalho; Participar dos programas de higiene e
segurança do trabalho.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde
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Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.14 SETOR: U-120

a) Finalidade do Setor:

Unidade com 27 leitos, destinados á pacientes clínicos, das mais diversas patologias. Tem perfil de pacientes
crônicos, sequelas de patologia diversas.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 546,98m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Copa:fogão doméstico, armários aéreos, balcão de tampo inoxidável com duas cubas, torneira elétrica,

microondas, refrigerador, ventilador, lixeiras.

Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,
poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
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Copa:fogão doméstico, armários aéreos, balcão de tampo inoxidável com duas cubas, torneira elétrica,
microondas, refrigerador, ventilador, lixeiras.

Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,
poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     3

TECNICO ENFERMAGEM    25

AUX. DE ENFERMAGEM     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     4

   34

11.14. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.14. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples;
Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente
no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas
dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de
PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas, entéricas e vesicais. Realizar reuniões com a equipe de
enfermagem.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.14. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário; Realizar punção com abocatch;
Retirada de pontos de incisão cirúrgica. Limpar a endocânula metálica da traqueostomia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.14. 4 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; Transportar pacientes em
cadeira de rodas e maca; Preparar leitos; Verificar sinais vitais, anotar no prontuário do paciente e passar sempre as
alterações a chefia de enfermagem; Controlar e anotar balanço hídrico; Preparar administrar soluções E.V. e controlar a
vazão; Realizar curativos de menor complexidade; Preparar a pele dos pacientes para cirurgias; Cuidar na prevenção de
escaras, mudança de decúbito; Anotar aspecto e volume de drenagens e eliminação; Executar atividades determinadas
pelo enfermeiro responsável pela unidade; Atender as campainhas dos quartos; Medir drenagens dos drenos, anotando
aspecto e quantidade; Realizar a higiene oral, corporal e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado;
Trocar fraldas; Limpar os materiais utilizados; Organizar o ambiente de trabalho; Participar dos programas de higiene e
segurança do trabalho.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Clorexidina 2% (clorexidina =
detergente), Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI
Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transportar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.14. 5 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde
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Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-Obrigatório o uso do Equipamento de proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
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Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.15 SETOR: U-150

a) Finalidade do Setor:

Com capacidade de 24 leitos, destinados prioritariamente para cirurgia geral, mas também atende um
expressivo número de pacientes da clínica médica das mais variadas especialidades.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 539,81m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

TECNICO ENFERMAGEM    20

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     3

   27
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11.15. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato
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Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.15. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital (na ausência do mensageiro); Executar as
atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar
curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para
exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário;
Realizar punção com abocatch; Retirada de pontos de incisão cirúrgica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.
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-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / / 

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.15. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial
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11.15. 4 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
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Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.16 SETOR: U-190

a) Finalidade do Setor:

Unidade composta por 21 leitos, que recebe pacientes das clínicas médica e cirúrgica sem distinção de
especialidades. Com frequência atende pacientes crônicos com alto grau de dependência.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 224,43m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
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Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme
e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     4

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    18

   25

11.16. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833
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Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-É obrigatório o uso de EPI.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:
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Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes, fluídos corporais e produtos químicos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada
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SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.16. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.16. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas
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Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.16. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Fazer aspiração oral, traqueal, nasal; Realizar aspiração oral, traqueal,
nasal; Cuidar de pacientes traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas
dos quartos; Cuidar e administrar dietas por sondas; Cuidar e administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas,
entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total (NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal,
oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado; Preparar e administrar medicações oral,
endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de Segurança do Trabalho; Preparar e administrar
soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua;
Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos; Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e
anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a
saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de
escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos
pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de
decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, PVPI
Degermante.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas
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-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

/ N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.17 SETOR: U-200

a) Finalidade do Setor:

Unidade com 29 leitos destinados às clínicas médica e cirúrgicas sem distinção de especialidades,
dependentes de muitos cuidados de assistência e cuidados de enfermagem.
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b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 541,98m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

ENFERMEIRO     3

TECNICO ENFERMAGEM    26

AUX. DE ENFERMAGEM     2

   35

11.17. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;
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Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.17. 2 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078
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SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:
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Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.17. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI
Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transferência de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.17. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Fazer aspiração oral, traqueal, nasal; Realizar aspiração oral, traqueal,
nasal; Cuidar de pacientes traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas
dos quartos; Cuidar e administrar dietas por sondas; Cuidar e administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas,
entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total (NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal,
oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado; Preparar e administrar medicações oral,
endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de Segurança do Trabalho; Preparar e administrar
soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua;
Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos; Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e
anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a
saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de
escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos
pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de
decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transferência de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.17. 5 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; Transportar pacientes em
cadeira de rodas e maca; Preparar leitos; Verificar sinais vitais, anotar no prontuário do paciente e passar sempre as
alterações a chefia de enfermagem; Controlar e anotar balanço hídrico; Preparar administrar soluções E.V. e controlar a
vazão; Realizar curativos de menor complexidade; Preparar a pele dos pacientes para cirurgias; Cuidar na prevenção de
escaras, mudança de decúbito; Anotar aspecto e volume de drenagens e eliminação; Executar atividades determinadas
pelo enfermeiro responsável pela unidade; Atender as campainhas dos quartos; Medir drenagens dos drenos, anotando
aspecto e quantidade; Realizar a higiene oral, corporal e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado;
Trocar fraldas; Limpar os materiais utilizados; Organizar o ambiente de trabalho; Participar dos programas de higiene e
segurança do trabalho.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI
Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller,elevador para transferência de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário.
Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.18 SETOR: U-250 MATERNIDADE

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento a pacientes gestantes (no pré, trans e pós parto) e recém-nascidos. A unidade é
composta de 18 leitos para tratamento específico para maternidade, acolhe gestantes em trabalho de parto e ou para
cesarianas. Também para tratamento e prevenção de parto prematuro. Possui alojamento conjunto para binômio
mãe-filho. Ainda nas dependências da maternidade está situado o berçário com 04 berços aquecidos e toda estrutura
funcional necessária, onde são prestados os primeiros cuidados com o recém-nascidos para as mães. 

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 452,11m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, berçário, circulação geral, expurgo, rouparia,
copa, 18 leitos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com
cantos arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.
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Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Copa:fogão doméstico, armários aéreos, balcão de tampo inoxidável com duas cubas, torneira elétrica,

microondas, refrigerador, ventilador, lixeiras.

Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,
poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     4

ENFERMEIRO     3

ESCRITURARIO     1

TECNICO ENFERMAGEM    13

   21

11.18. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral (alguns eletrodomésticos); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido nos
banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia
para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada,carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, roupa centro obstétrico, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11
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Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produ
tos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das fichas técnicas.
-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório a utilização de EPI's recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes, fluídos corporais e produtos químicos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.
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Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.18. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atividades Unidade 250: Confeccionar as escalas de serviço, supervisionar os técnicos de enfermagem, avaliar
as gestantes e parturientes; Exercer atividades específicas junto aos pacientes: sondagem vesical e nasogástrica,
punção venosa com abocath, ausculta de BCFs, toque vaginal, curativos sépticos e assépticos. Recepcionar
recém-nascido. Reanimar parada cardiorespiratória, realizar cuidados de pacientes em estado grave, revisar prontuários.
Supervisionar desinfecção da unidade.

Atividades Centro Obstétrico:
Recepção de recém-nascido, supervisionar os técnico de enfermagem, exercer atividades específicas:

sondagem vsical, punção venosa com abocath , ausculta BCFs, curativos assépticos. Realizar relatórios e evoluções dos
pacientes. Auxiliar na sala de partos e recepção dos recém-nascidos. Supervisionar conferência da farmácia do CO
(Centro Obstétrico) e desinfecção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, tococardio fetal.
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d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental, blusa e calça do centro obstétrico, touca e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Vaselina líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% ,
Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriado e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

 151HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.18. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.

 153HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.18. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a higiene corporal dos pacientes no pós-operatório e no recém-nascido, controlar os sinais vitais,
preparar e administrar medicamentos prescritos pelo médico, transportar as pacientes em macas ou cadeiras de rodas,
realizar punção venosa e curativo, preparar fisiologicamente as parturientes, troca e arrumação dos leitos, solicitar
medicamentos pela prescrição médica, realizar relatórios e evoluções dos pacientes, enviar materiais ao CME,
encaminnar solicitações de exames. Tricotomia, instalação de medicações em bomba de infusão organização da sala de
cirúrgica do centro obstétrico. Conferência do carro de emergência, conferência dos medicamentos controlados e se
necessário, avaliação da gestante, parturiente e puérpera. Instalar oxigênio quando prescrito. Desinfecção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, tococardio fetal.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental, blusa e calça do centro obstétrico, touca e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico,
Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.19 SETOR: U-300

a) Finalidade do Setor:

Unidade com 10 leitos destinados á pacientes da especialidade de neurologia, geralmente são pacientes que
demandam cuidados semi intensivos pós alta da CTI Neurológica, seja clínico ou cirúrgico.

b) Descrição do Setor:
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A unidade possui uma área de aproximadamente 283,04m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     1

TECNICO ENFERMAGEM    12

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

   15

11.19. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples;
Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente
no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas
dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de
PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas, entéricas e vesicais. Realizar reuniões com a equipe de
enfermagem para promover o bom andamento da unidade.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.19. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário; Realizar punção com abocatch;
Retirada de pontos de incisão cirúrgica. Limpar a endocânula metálica da traqueostomia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:
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Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:
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Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.19. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:
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Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.19. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde
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Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde
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Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.20 SETOR: U-320

a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada á pacientes de Neurologia, tanto clínicos como cirúrgicos. Por ser uma unidade com
capacidade de 29 leitos também interna expressivo número de pacientes de outras especialidades clínicas ou cirúrgicas.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 376,45m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM    25

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     4

ENFERMEIRO     3

   33

11.20. 1 - TECNICO ENFERMAGEM
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a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Fazer aspiração oral, traqueal, nasal; Realizar aspiração oral, traqueal,
nasal; Cuidar de pacientes traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas
dos quartos; Cuidar e administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a
nutrição parenteral total (NPT); Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de
decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar
material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando
necessário; Realizar punção com abocatch.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros,aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, Jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SMáscara de SoldaCA 3702

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.20. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

 175HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.20. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.
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b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
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Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.20. 4 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller,elevador para movimentar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre
que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.21 SETOR: U-500

a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada a pacientes pediátricos (crianças recém nascidas até 14anos, 11meses e 29 dias) e
adolescentes ambos de todas as clínicas. Quando a capacidade total não é ocupada para pacientes pediátricos, os
mesmos são liberados para procedimentos cirúrgicos eletivos e de pequeno e médio porte.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 358,97m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
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Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,
poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    14

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

   20

11.21. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, Jaleco, aventalmanga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário.
Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.21. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito quando necessário; Realizar curativos
simples, de menor complexidade; Aprazar e carimbar as pastas e realizar a evolução dos pacientes durante os turnos
M/T/N; Coletar material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de
decúbito quando necessário; Realizar punção com abocatch; Retirada de pontos de incisão cirúrgica.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

 190HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
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Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.21. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.21. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

 193HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

 194HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde
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Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

 196HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.22 SETOR: U-520

a) Finalidade do Setor:

Unidade geral atende pacientes das clínicas médicas e cirúrgicas. Mantém um percentual elevado de
pacientes graves e crônicos, com longa permanência, provenientes da CTI Geral e ou aguardando leito para esta, ou
outras UTIs.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 304,36m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.
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Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    11

AUX. DE ENFERMAGEM     2

   19

11.22. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.22. 2 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

 202HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.22. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.22. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Fazer aspiração oral, traqueal, nasal; Realizar aspiração oral, traqueal,
nasal; Cuidar de pacientes traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas
dos quartos; Cuidar e administrar dietas por sondas; Cuidar e administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas,
entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total (NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal,
oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado; Preparar e administrar medicações oral,
endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de Segurança do Trabalho; Preparar e administrar
soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua;
Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos; Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e
anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a
saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de
escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos
pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de
decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos EPIs recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.22. 5 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; Transportar pacientes em
cadeira de rodas e maca; Preparar leitos; Verificar sinais vitais, anotar no prontuário do paciente e passar sempre as
alterações a chefia de enfermagem; Controlar e anotar balanço hídrico; Preparar administrar soluções E.V. e controlar a
vazão; Realizar curativos de menor complexidade; Preparar a pele dos pacientes para cirurgias; Cuidar na prevenção de
escaras, mudança de decúbito; Anotar aspecto e volume de drenagens e eliminação; Executar atividades determinadas
pelo enfermeiro responsável pela unidade; Atender as campainhas dos quartos; Medir drenagens dos drenos, anotando
aspecto e quantidade; Realizar a higiene oral, corporal e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste cuidado;
Trocar fraldas; Limpar os materiais utilizados; Organizar o ambiente de trabalho; Participar dos programas de higiene e
segurança do trabalho.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
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- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller,elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário.
Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.23 SETOR: U-600

a) Finalidade do Setor:

A unidade 600 será para atender pacientes pós cirurgia bariátrica, clínicas médicas e cirúrgicas das diversas
especialidades, geralmente com um período de internação médio. Esta unidade é composta por um quarto terapêutico,
com acomodação semi-privativa para tratamento de Iodoterapia, aplicado e monitorado pela Medicina Nuclear, empresa
terceirizada, fornece treinamento necessário para as equipes de enfermagem.

b) Descrição do Setor:

A unidade 600 possui uma área de aproximadamente 357,00m² e pé direito de 2,70m, composta por 18 leitos,
expurgo, rouparia, DML(depósito de material limpo), posto de enfermagem, sala de curativo, posto do escriturário,
circulação e banheiros, sendo que cada quarto é provido de um banheiro e uma sacada.

Teto - laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca.
Parede - paredes são de alvenaria revestidas de material liso, lavável, impermeável e resistente ou divisórias de

eucatex.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Janela - janelas de abrir em madeira revestidas de material liso, lavável e impermeável com abertura em vidro

liso ou fosco, exceto alguns compartimentos que possuem basculas metálicas com vidro canelado.

Porta - portas de abrir com uma ou duas folhas, em madeira, sendo que as portas externas possuem abertura
em vidro liso ou fosco e alguns marcos com proteção de metal.

Banheiro - banheiros com vaso; pia; piso cerâmico antiderrapante; janelas metálicas tipo basculante com vidro
canelado; paredes de alvenaria revestidas de material liso, lavável e impermeável ou divisórias de eucatex; teto de
concreto armado com rebaixo de gesso; sendo que os banheiros dos leitos são dotados de barras de apoio fixadas nas
paredes, banco articulado para banho, chuveiro elétrico, box com portas de correr.

Circulação - possui bebedor, pias para lavagem das mãos com torneiras dotadas de acionamento por pedal,
lixeira com tampa de acionamento por pedal, toalheiro com papel toalha, saboneteira com reservatório para sabonete
líquido, extintores portáteis, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme.

Posto de enfermagem - possui armários, bancada para prescrições, estantes, pia para lavagem das mãos com
torneira de acionamento por pedal, balcão de tampo inoxidável com uma cuba para lavagem de materiais, carro de
emergência, frigobar, lixeiras para acondicionar resíduos com tampa de acionamento por pedal, cadeiras giratórias com
assento, encosto e braços regulável. 

Posto do escriturário - bancada, estante, cadeira giratória com encosto, assento e braços regulável, lixeira para
acondicionar resíduo.

Sala de curativos - sala possui armários, bancadas e lixeiras.
Leitos - cada leito possui cama elétrica programável com rodas, guardas laterais e trava; poltrona reclinável

para obeso; mesa de refeição com altura regulável, roda e trava; escada metálica de dois degraus antiderrapante; suporte
para soro com rodízios; bancada fixa na parede com armários e luminárias; criado mudo com rodas e travas; aparelho de
ar condicionado; um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico. 

Expurgo:expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto Terapêutico - compartimento com proteção de chumbo; mobiliário
revestido de material liso, lavável, impermeável e com proteção de plástico removível em todos os pegadores;

sinalização luminosa e visível com o símbolo de radiação; quadros com informações e orientações fixados nas paredes;
lixeira blindada com sinalização; antesala com biombo de chumbo, suporte na parede com colete e protetor de tireóide
de 0,5mm de chumbo para serem utilizados pelo Serviço de Mecidina Nuclear em caso de alguma intercorrência com o
paciente.

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor. As lixeiras possuem tampa com
acionamento por pedal, identificação no recipiente e na cor dos sacos de acordo com o tipo de resíduo acondicionado,
sendo que o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante.

Locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas e portas.

d) Quadro Funcional
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Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    15

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

ESCRITURARIO     1

   20

11.23. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio;Lavagem vesical; Auxiliar no transporte de pacientes graves para
CTI, UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar
diariamente os pacientes internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos
funcionários de enfermagem (mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar
nas reuniões semanais da chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia; Instalar e trocar o
sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central
(PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos
de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter
venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir
sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça. jaleco, avental manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

 215HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI'a é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.23. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais;Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de
decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar
material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando
necessário; Realizar punção com abocatch; Retirada de pontos de incisão cirúrgica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:
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Calça, jaleco, avental manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.23. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:
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Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas
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-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.23. 4 - ESCRITURARIO
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a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.24 SETOR: U-700

a) Finalidade do Setor:

Unidade de internação destinada a pacientes pré e pós cirúrgicos de cirurgia geral das mais diversas
especialidades. O perfil é de cirúrgicas de todos os portes. Presta atendimento a pacientes que necessitam de
tratamento Onco-hematológico.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 774,39m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
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Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia
para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     4

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     4

TECNICO ENFERMAGEM    19

   28

11.24. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).
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Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde
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Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.24. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.24. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Administrar os quimioterápicos antineoplásicos; Assistir diretamente os paciente em tratamento com
quimioterápicos antineoplásicos; Auxiliar as punções venosas, lombares e medulares efetuadas pelos médicos.Conferir
pastas e prontuários após alta hospitalar, realizar sondagens (vesical, nasoentéricas, nasogástricas). Realizar curativos,
instalar analgesias peridurais quando solicitado, organizar escalas diárias para os técnicos de enfermagem designado
suas atividades, realizam teste semanal do aparelho de cardioconversão. Evolução diária dos pacientes; controle das
punções (seus vencimentos, evitando flebites conforme CCIH.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, oxímetros, foco de luz,
lâmina de bisturi, rede, sistema de vacuômetro de rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental para proteção ao instalar quimioterápicos.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI
Tópico = Laboriodine Tópico, Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formaldeído líquido,
Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura
de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações
quimioterápicas, juntamente com lava olhos no local onde é realizado a administração da medicação. É

obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas
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Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possíve.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.24. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar a higiene corporal dos pacientes; Transportar pacientes; Administrar medicamentos; Assistir
diretamente os paciente em tratamento com quimioterápicos antineoplásicos; Monitorar bombas de infusão; Atender
urgências e emergências; Auxiliar em paradas cardio-respiratórias; Realizar internações, evolução diária dos pacientes
cada turno (M-T-N), realizar trocas de roupas de cama e toalhas dos pacientes, diárias ou conforme rotina
seg/quarta/sexta e SN(se necessário). Realizar tarefas designadas conforme escala como controlar vencimentos
medicações do carro de emergência, se necessário, conferir checklist das medicações e exames enviadas para unidade.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, oxímetros, foco de luz,
lâmina de bisturi, aspirador ou rede e vacuômetro de rede

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental para proteção ao instalar quimioterápicos.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água
Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida,
Formaldeído líquido, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido,
Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico. É obrigatório o uso dos EPI's
recomendados.

-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no
local onde é realizado a administração da medicação.

Danos à saúde
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Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.25 SETOR: U-800

a) Finalidade do Setor:

Finalidade da Unidade 800: Prestar atendimento a pacientes que necessitam de tratamento
onco-hematológico.

b) Descrição do Setor:
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A unidade possui uma área de aproximadamente 774,39m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

ESCRITURARIO     1

TECNICO ENFERMAGEM    21

ENFERMEIRO     5

   30

11.25. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco
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e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. 

É obrigatório o uso dos EPI's recomendados.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.25. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;
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Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.25. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a higiene corporal dos pacientes; Transportar pacientes; Administrar medicamentos; Assistir
diretamente os paciente em tratamento com quimioterápicos antineoplásicos; Monitorar bombas de infusão; Atender
urgências e emergências; Auxiliar em paradas cardio-respiratórias; Curativos de menor complexidade.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, oxímetros, foco de luz,
lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, monitor e desfibrilador.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa impermeável e de punho ajustado.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI
Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no

local onde é realizado a administração da medicação. 

- É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

 250HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.25. 4 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Administrar os quimioterápicos antineoplásicos; Assistir diretamente os paciente em tratamento com
quimioterápicos antineoplásicos; Auxiliar as punções venosas, lombares e medulares efetuadas pelos médicos.Assistir
diretamente pacientes graves em urgência e emergência. Revisão de prescrição oncológica. Punção de cateter central
totalmente implantado. Curativos de maior a menor complexidade.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, oxímetros, foco de luz,
lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, monitor e desfibrilador.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa impermeável e de punho ajustado.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI
Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas. 

- É obrigatório o uso dos EPI's recomendados.
-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no

local onde é realizado a administração da medicação.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas
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-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.
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-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.26 SETOR: CTI CORONARIANA

a) Finalidade do Setor:

Unidade Coronariana, com a devida estrutura de recursos humanos, materiais, tecnológicos e de tratamento.
Recebe pacientes das variadas patologias cardio vasculares como enfarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão,
embolia pulmonar, tanto parte clínica como cirúrgica.

b) Descrição do Setor:

A CTI Coronariana possui uma área de aproximadamente 278,79m² composta por nove leitos no salão de
atendimento, um leito no isolamento e salas, distribuídas conforme quadro abaixo: Quarto de isolamento: 12,03m²;
Banheiro do isolamento: 3,47m²; Banheiro funcionários: 3,45m²; Circulação geral: 72,78m²; Expurgo: 5,26m²; Lavagem de
materiais: 2,42m²; Rouparia: 6,49m²; Copa: 3,79m²; Conforto médico: 13,63m²; Banheiro do Conforto médico: 5,52m²;
Salão de atendimento dos pacientes: 99,15m²; Banheiro dos pacientes: 9,04m²; Sala de higienização dos respiradores:
6,20m²; Sala de respiradores:

9,04m²; Secretaria: 3,69m²; Sala de espera: 24,98m²; Sala de equipamentos: 3,42m². Possui pé-direito de
2,85m para todos os compartimentos, piso em paviflex com cantos arredondados, paredes são todas em alvenaria,
revestidas por reboco, massa e tinta na cor clara. O teto em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as
salas, exceto na sala de espera, sala de recepção e sala de equipamentos.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento
por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e cor do saco. O descarte do material
perfurocortante é feito em coletor rígido para resíduo infectante.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável e revestimento de
material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de
material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização. As camas são elétricas com rodas e
guardas laterais.

As portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, cor clara. As janelas são tipo
basculante metálicas com vidro canelado e tela, exceto uma abertura de vidro liso.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janela com tela.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e por janelas em algumas salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MEDICO    10

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

TECNICO ENFERMAGEM    24

ENFERMEIRO     8

   45

11.26. 1 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Exame físico do paciente; Realizar entubação, passagem de intracatch, coleta de sangue e aspiração de tubo
orotraqueal e colocação de cateteres em via central; Contenção de pacientes agitados; Supervisionar o serviço de
enfermagem; Manejar e controlar os respiradores; Auxiliar no transporte de pacientes; Avaliar as urgências no âmbito
hospitalar; Responsabilizar-se pela unidade durante o período de plantão; Entubação orotraqueal; Punção de veias e
artérias periféricas e centrais; Drenagem de tórax, abdomêm, etc.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, cateteres, drenos, sondas, respirador mecânico, tubo orotraqueal, laringoscópico, monitores. Material
cirúrgico, material para entubação e respiradores.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex
2% , PVPI Degermante, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.26. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
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Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.
Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.26. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral (alguns eletrodomésticos, e exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e
sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar
panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.26. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a higiene corporal dos pacientes; administrar medicamentos por via oral, venosa, muscular e
sub-cutânea; lavar e secar materiais; aspirar cavidade oral e secreção traqueal; realizar mudanças de decúbito dos
pacientes; controlar a pressão venosa central (PVC), densidade urinária e gotejamento das sondas; controlar o balanço
hídrico (perdas urinárias e intestinais); transportar os pacientes; realizar tricotomias e o desprezo das secreções dos
pacientes; preparar os pacientes após o óbito; preparar os materiais da Unidade; revisar as pastas e devolver os
medicamentos; auxiliar os pacientes na hora da dieta; atender telefone; trocar curativo do acesso venoso periférico;
realizar reanimação cardio respiratória; colocar data nos equipos; auxiliar nas passagens de cateter central; pedir
medicações; realizar higiene oral nos pacientes, controlar os sinais vitais; conferir pastas, receber e passar plantão;
limpar as cabeceiras dos leitos e bombas de infusão; auxiliar na retirada de drenos; conferir datas de validade das
medicações do carro de emergência e S/N; cortar algodão, cadarço e rótulo de medicação; fazer massagem de conforto;
troca diária nas cabeceiras (O2, aspiração, frasco diurese); auxiliar paciente em higiene de aspersão, tricotomia facial;
apoio psicológico aos pacientes; retirar paciente da cama para a poltrona e vice-versa; trocar saco de roupa suja do
expurgo; conferir torpedos de O2; preparar leito para CRM, carótida,pedido de material para o CME e devolução;
higienizar couro cabeludo, comunicar alterações aos enfermeiros.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador,
respirador,oxímetros, monitor cardíaco, balão intra-aórtico, marcapasso provisório.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Hélio, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

 265HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.26. 5 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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ENFERMEIRO:Receber e passar plantão; verificar frigobar no início de cada turno; receber internações, orientar
paciente e família quanto as rotinas da unidade; realizar evolução de enfermagem (coletar dados com paciente e família),
aprazar prescrições, preencher ficha CCIH, registrar paciente no livro; puncionar acesso venoso, passagem de SVSF,
SNE e SNG quando necessário; avisar exames; receber pacientes cirúrgicos; instalar e montar P.A.M, instalar P.V.C;
verificar valores hemodinâmicos Swan ganz, observar e comunicar alterações; trocar frasco de drenagem; auxiliar
passagem acesso central, marcapasso provisório, dreno tórax, BIA e retirada de drenos, retirar acesso central; realizar
curativos; verificar escala diária de funcionários, revisar prescrições, revisar e evoluir alterações no prontuário; conferir
material de entubação, catéteres, cuidar organização da unidade, dos pacientes, das cabeceiras e dos monitores;
auxiliar a equipe nas mudanças de decúbito dos pacientes; cuidar pele e lesões de pele, auxiliar entubação, reanimação
cardio respiratória, montagem e revisão dos respiradores (instalar e remover das cabeceiras) bem como a higienização do
console; em caso de óbito chamar a família, comunicar médico assistente e dar orientações à família após comunicado o
óbito pelo plantão; atender telefone; fornecer boletim médico; anotar no quadro as reservas de leito, retirar P.A.M;
comunicar alterações alterações de dieta; revisar data dos equipo e punções; aspirar secreção oral e traqueal dos
pacientes entubados ou traqueostomizados; observar sinais vitais, alterações e drogas em uso, altas para a unidade; ver
se o leito está pronto; chamar familiar; supervisionar organização de leitos para cirurgias, organizar leitos; verificar
consumo da unidade de segunda e sexta.Revisão de contas e ajustes quando necessário. Realizar avaliação de
funcionários novos; ordenha de drenos; supervisão na organização de leitos cirurgicos; descrever curativos e cuidados.

ENFERMEIRO CHEFE:Assistência a paciente crítico; verificar escala diária, mensal de técnicos e enfermeiros,
encaminhar escala de férias do setor, verificar escala em caso de laudo ou atestado de colaboradores; revisão de contas
diariamente, aprazamento das prescrições médicas; encaminhar para conserto monitores e respiradores, pedir consumo
da unidade de segunda e sexta; avaliar desempenho dos colaboradores; organizar setor; realizar curativo, aspiração oral
e traqueal; revisar prontuários; solicitar compra de materiais e equipamentos, capacitação de colaboradores; conferir
material de entubação e cateteres periféricos; puncionar acesso venoso periférico, passagem de sonda vesical sistema
fechado e sonda naso enteral/nasogástrica; realizar cuidados de enfermagem, avaliar lesões de pele e cuidar da pele para
evitar úlceras de pressão; passagem e recebimento de plantão; receber orientações das reuniões e passar para equipe;
retirada de PAM (pressão arterial média); observar sinais vitais e drogas em uso; na P.C.R auxiliar o médico na
entubação, auxílio na passagem de cateter central; revisar máquina de hemodiálise; enviar memorandos para
departamentos pessoal e gerência de enfermagem; visão do conjunto (trabalho em equipe); no caso de óbito, avisar
médico assistente e família; fazer evoluções de enfermagem, prescrição de curativos e cuidados, altas para a unidade,
verificar se o leito está pronto e passar plantão; atender telefone; passar boletim médico; encaminhar equipamentos para
conserto e chamar para manutenção; organização do setor e cuidado com o patrimônio do HCAA; Supervisionar e
organizar os leitos da unidade e os leitos para cirurgias; realizar reuniões com a equipe.Encaminhamento de falta de
funcionários. Autorização de trocas. Avaliação de novos colaboradores.Prescrição de curativos e cuidados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, desfibrilador, máquina de hemodiálise, marcapasso provisório.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Hélio, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-Deverá estar disponível no momento da administração de quimioterapia KIT para extravasamento juntamente

com o macacão e o restante dos equipamentos.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.27 SETOR: CTI GERAL

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento a pacientes que necessitam de tratamento intensivo. Possui vinte e um leitos, sendo três
destinados para isolamentos, podendo estes ser protetor, por germe multi-resistente e ou infecto contagioso. Na CTI
Geral são atendidos os pacientes com grave risco de vida, com agravos da parte clínica e ou cirúrgica, cirurgias de
grande porte, pacientes com politrauma, com queimaduras, com complicações renais e ou crônicas, insuficiência
respiratória aguda ou crônica.

b) Descrição do Setor:
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O setor possui uma área total de aproximadamente 459,24m² composta por 21 leitos e pelas seguintes salas:
Salão de atendimentos dos pacientes: 310,93m²; Quarto dos médicos: 13,02m²; Banheiro da sala do plantão: 2,71m²;
Sala da roupa suja: 3,07m²; Sala do resíduo: 3,07m²; Expurgo: 1,90m²; Depósito de materiais: 3,17m²; Preparo e
armazenagem de materiais: 4,41m²; Área de lavagem de materiais: 4,05m²; DML: 3,15m²; Rouparia: 4,55m²; Posto de
enfermagem e prescrição: 16,92m²; Sala administrativa: 13,22m²; WC masculino: 1,62m²; WC feminino: 1,40m²; Quarto
isolamento 1: 19,52m²; Quarto isolamento 2: 16,56m²; Quarto isolamento 3: 13m²; Recepção: 8,96m²; Sala de lanche:
10,66m²; Sala depósito de material: 5,45m².Possui pé-direito de 2,85m (dois metros e oitenta e cinco centímetros) para
todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex de cor clara com cantos arredondados, exceto nos banheiros que o
piso é cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara e o teto é em laje
de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca em todas as salas.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de torneira com acionamento por pedal ou cotovelo, toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. As
lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e
cor do saco. O descarte do material perfurocortante é feito em coletor rígido para resíduo infectante.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com microcomputador possuem cinco
rodízios, altura do assento regulável e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões, cadeiras,
poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil
higienização. As camas possuem comandos elétricos, cabeceira, grades laterais móveis e rodas. 

Todas as portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com
visor de vidro canelado.As janelas são metálicas tipo basculante com vidro canelado e tela.

c) Condições Ambientais:

Ventilação por meio de ar condicionado e janelas com tela.
Iluminação através de lâmpadas fluorescentes e janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM    57

AUX. DE ENFERMAGEM     1

ENFERMEIRO    11

MEDICO    16

ESCRITURARIO     2

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

   90

11.27. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar cuidados aos pacientes: verificar sinais vitais, administrar medicamentos, fazer higiene oral, curativos,
aspiração, alternância de decúbito, higiene corporal, massagem de conforto, conferir medicações, cabeceira e materiais,
trocar frascos de aspiração e O2; Conferir temperatura e medicações do frigobar, devolução, pedido e lavagem de
materiais; Transportar pacientes para bloco cirúrgico, exames como mamografia, ressonância, neurorradiologia,
radioterapia, endoscopia, raio x, eco; Realizar tricotomia; Remover sondas; Realizar cuidados com colostomia, drenos e
medição das drenagens, controle hídrico, verificação PVC; Acompanhar, auxiliar e realizar atividades solicitadas e
supervisionadas pelo enfermeiro; Encaminhar e acolher os familiares para visitas nos três turnos; Participar de reuniões e
treinamentos mensais e/ou semanal; Cooperar com a limpeza e organização da unidade; Executar atribuições
delegadas; Prestar cuidados aos traqueostomizados; Comunicar ao(à) enfermeiro (a) qualquer alteração dos pacientes;
Monitorizar e executar cuidados na internação do paciente; Zelar pelo cuidado humanizado; Realizar cuidados com
pacientes em uso de quimioterápicos, como troca de fraldas, banho e higiene oral.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, foco de luz, lâmina de bisturi.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:
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Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Clorexidina 0,5%,
Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico
70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível no momento da administração de quimioterapia KIT para extravasamento juntamente

com o macacão e o restante dos equipamentos.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.27. 2 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a higiene corporal dos pacientes; Lavar os materiais da Unidade; Administrar medicamentos por via
oral, venosa, muscular e sub-cutânea; Lavar e secar de materiais; Transportar de pacientes; Realizar mudanças de
decúbito dos pacientes; Preparar os pacientes, após o óbito; Controlar a pressão venosa central (PVC), densidade
urinária e gotejamento das sondas; Controlar o balanço hídrico (perdas urinárias e intestinais); Realizar tricotomias e o
desprezo das secreções dos pacientes; Preparar os materiais da Unidade revisam as pastas e devolvem os
medicamentos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições. As distâncias percorridas para a realização das tarefas são
pequenas, pois o posto de enfermagem é localizado no centro do salão de atendimento dos pacientes e os materiais
para o atendimento estão próximos aos leitos facilitando o trabalho. Muitas atividades são realizadas com o uso do
telefone e do computador, não sendo necessário o deslocamento do funcionário para fora da centro de tratamento
intensivo. 

Os funcionários seguem o POP (procedimento operacional padrão) para o desenvolvimento de suas atividades.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglicoteste (HGT), nebulizador de oxigênio
e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor
cardíaco, oxímetros, aspirador à vacuo e ar comprimido.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de
Benjoin, PVPI Degermante.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas
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-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.27. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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ENFERMEIRO: Realizar a passagem de plantão, relatar todas as atividades, alterações e possíveis problemas;
Realizar todas as atividades previstas na lei do exercício profissional n° 7498 da referida categoria e atividades descritas
nas rotinas e protocolos assistenciais do HCAA; Receber paciente na internação; Realizar entrevista com familiar na
internação; Fazer escala de turno; Fazer memorando e encaminhar ao destino; Administrar e controlar vazão de
quimioterápicos, observando possíveis reações; Orientar familiares nas visitas; Comunicar óbitos ao médico assistente,
familiares e funerária; Participar dos programas de treinamentos dos funcionários; Zelar pelo correto funcionamento dos
equipamentos; Colaborar na avaliação das normas e rotinas, controlando o cumprimento; Avaliar desempenho da equipe;
Sugerir modificações que visem melhorar o funcionamento do CTI; Controlar o material do CTI; Assistir todos os
pacientes, estabelecendo prioridades e fazer anotações para que medidas sejam adotadas para minimizar problemas;
Coordenar as atividades do seu pessoal subordinado; Rever as prescrições medicas e relatórios de enfermagem, afim de
certificar-se dos tratamentos e cuidados; Executar as normas e rotinas próprias do setor; Participar das reuniões de
chefias e outras convocadas; Zelar pela ondem e limpeza da unidade; Controlar o material da unidade; Atender
solicitações de pacientes e servidores, encaminhá-los a gerente do serviço de enfermagem, quando não puder
resolvê-los; Zelar pelo cuidado humanizado; Resolver casos omissos; Desenvolver tarefas afins; Controlar cateteres e
registros no instrumento da CCIH; Realizar passagem de sondas gástricas e entéricas, sondas vesical de alívio e de
demora; Fazer punção venosa periférica; Fazer curativos de maior complexidade (intracath, flebotomia, desbridamento de
feridas; Fazer avaliação de pacientes graves, anotar e comunicar ao médico de plantão; Evolução das técnicas e/ou
avaliação de pacientes no prontuário dos mesmos; Retirar pontos e cateteres invasivos (flebotomia, intracath...); Instalar e
trocar sistema interno de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples, anotando aspecto e quantidade; Instalar
Nutrição Parenteral (NPT); Desobstrução de sondas gástricas, entéricas e vesicais; Instalar sistema de pressão venosa
central (PVC); Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Fazer pedidos de consumo do CTI no Almoxarifado e Farmácia;
Encaminhar ao setor de compras pedido de materiais ou peças de equipamentos quando necessário para o
funcionamento da unidade.

ENFERMEIRO CHEFE: Realizar todas as atividades previstas na lei do exercício profissional; coordenação da
equipe, revisão de contas; realização e escalas diárias e mensais dos funcionários , realização de sondagem vesical de
demora e de alívio,gástricas e entéricas e desobstrução das mesmas, punção venosa periférica, realização de todos os
tipos de complexidade, cuidados direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, comunicando qualquer
alteração ao médico plantonista, retirada de pontos e catéteres invasivos, instalação e troca do sistema de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples, realização da evolução do paciente e de todos os procedimentos e alteração
referente ao paciente, instalação de nutrição parenteral total e outras soluções prescritas, preparo de pacientes para o
transporte para exames como tomografia, ressonância, transferência para outra unidade e bloco cirúrgico, administração
de medicamentos quimioterápicos observando possíveis reações, resolução de problemas que possam existir na
unidade, encaminhamento de materiais como respirador, monitores, bombas para conserto, solicitação de materiais de
consumo do almoxarifado e farmácia, aspiração traqueal, nasal e oral, evolução diária dos pacientes e de todas as
intercorrências e procedimentos realizados, reuniões com os funcionários sempre que necessário, instalação de sistema
de pressão venosa central, supervisão direta e indireta dos procedimentos e cuidados de enfermagem. Encaminhar ao
setor de compras pedidos de materiais ou peças para o funcionamento de equipamentos da unidade.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Bomba de infusão, aparelho de pressão, monitor cardíaco, respirador mecânico, ambú, aspiradorers à vácuo,
HGT, termômetro, lâmina de bisturi, material de curativo e de retirada de pontos, foco de luz, torpedo de oxigênio,
seringas, agulhas, tesoura, computador, desfibrilador e oxímetro.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Clorexidina 0,5%,
Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico
70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:
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Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.27. 4 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Responsável pela internação e evolução diária dos pacientes internados; Responsável por atuar nas
intercorrências clinicas durante o plantão; Responsável por supervisionar o adequado uso dos equipamentos de proteção
individual (EPI) de todos os funcionários; Cooperar com a CCIH na busca ativa das infecções relacionadas a dispositivos
invasivos; Realização de atos médicos, entubação traqueal, troca de cânula de traqueostomia, punção de acesso venoso
central, drenagem de tórax, tocacocentese, paracentese, punção lombar; Manejar e controlar os respiradores; Transporte
inter hospitalar de pacientes; Ser o elo de ligação entre as diferentes especialidades, no manejo do paciente crítico;
Responsabilizar-se legalmente pela unidade durante o período de plantão; Ser assíduo e pontual; Manter o respeito ético
no cuidado do paciente; Manter o respeito no trato com funcionários, colegas, pacientes, e familiares; Respeitar as
normas da instituição. 

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, cateteres, drenos, sondas, respirador mecânico, tubo orotraqueal, laringoscópico, monitores.

d) Vestimentas:

Jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex
2% , PVPI Degermante, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.27. 5 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.27. 6 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar serviços de limpeza na unidade de atendimento intensivo. Coletar resíduo hospitalar; Limpar e
desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os móveis em geral (alguns eletrodomésticos, e
exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e
retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas
sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:
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A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

 290HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Em atividades de limpeza que exceda uma altura superior a 2 metros, é obrigatório o uso do cinto de

segurança.

-Proibido socar o lixo recolhido.

Danos à saúde
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Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.28 SETOR: CTI NEONATAL

a) Finalidade do Setor:
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Prestar atendimento a recém-nascidos que necessitam de tratamento intensivo neonatal. São atendidos
recém-nascidos de baixo peso e ou prematuros, classificados segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS):
recém-nascido de baixo peso (crianças com peso igual ou menor que 2Kg e 500gr) e prematuro (considerada a criança
nascida antes de 37 semanas de gestação).Também atende os recém-nascidos que nascem com patologias, mal
formações, e outros que necessitam de tal cuidado. É o local que concentra os principais recursos, humanos e
materiais, necessários para o suporte ininterrupto as funções vitais dos recém-nascidos internados.

b) Descrição do Setor:

A CTI possui uma área de aproximadamente 154,00m² composta por 10 leitos e pelas seguintes salas:
Depósito de material: 3m²; Expurgo: 4,62m²; Área de lavagem de materiais: 9,62m²; Sala de materiais e equipamentos:
6,44m²; Quarto de isolamento: 8,62m²; Sala de lanche: 5,63m²; Circulação: 25,18m²; Sala das incubadoras 1: 93,73m²;
Sala das incubadoras 2: 35m²; Sala de espera: 12,91m²; Recepção:5,83m²; banheiro: 2,30m²; Quarto de repouso do
médico: 11,96m².

Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex, cantos arredondados e
as paredes em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta na cor clara. O teto é em laje de concreto armado com
rebaixo de gesso em todas as salas.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. Locais que possuem bebedor são providos de um
suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de
acionamento por pedal.As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo
acondicionado através de etiqueta e cor do saco. O descarte do material perfurocortante é feito em coletor rígido para
resíduo infectante. 

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem, na área de prescrições, para trabalhos com microcomputador possuem cinco
rodízios, altura do assento regulável e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Os colchões, cadeiras,
poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil
higienização. As portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. As janelas são de
abrir em madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, cor clara, com vidro liso e tela, exceto as janelas dos
banheiros que são metálicas tipo basculante com vidro canelado. No local existem pias para lavagem das mãos e balcão
com tampo e cuba em aço inoxidável para lavagem de materiais.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial por meio de ar condicionado e natural através de janelas com tela. 
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e em algumas janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     7

TECNICO ENFERMAGEM    31

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

ESCRITURARIO     1

   42

11.28. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Escala de serviço mensal/diária, solicitar compra de materiais (permanentes e descartáveis); Encaminhar
equipamentos/materiais para conserto; Cuidados específicos do enfermeiro como: aspirar TOT do RN, passagem de
catéter central PICC, sondagem oro gástrica, nasogástrica, enteral e vesical de alívio e de demora, curativos de catéter,
ferida operatória e drenos, punção venosa com catéter intravenoso, admissão do RN, mensuração, auxílio na entubação,
montagem do ventilador, circuito de traqueias, aplicação de vacinas, instalação de NPT, fungison, coleta de exames
laboratoriais, instalação e manejo do óxido nítrico, instalação de CPAP nasal, evolução de enfermagem; Avaliar
funcionários; Elaborar escala de férias dos técnicos e enfermeiros da unidade; Orientar pais na admissão e alta do RN;
Auxiliar no aleitamento materno (na ordenha manual); Elaborar POP e treinamentos específicos da unidade; Fazer pedido
ao almoxarifado, auditoria das contas da unidade, análise e parecer de novos materiais, educação continuada; Auxiliar na
cardioversão de RN. Prestar assistência de enfermagem de pacientes crônicos, em fase aguda, imunossuprimidos,
infectocontagiosos. Intercorrências e urgências. Realizar atividades invasivas junto aos pacientes internados em leito de
isolamento, auxiliar o médico na dissecção venosa, punção torácica e abdominal. Manusear frequentemente
instrumentos pérfuro-cortantes limpos e contaminados. Administrar medicamentos via oral, sublingual, tópico, nasal, via
parenteral: subcutânea, intramuscular, endovenosa. Manuseio de bombas de infusão, monitores.Controle de sinais vitais.
Manuseio de incubadoras e berços aquecidos. Instalação do circuito de diálise peritoneal. Cuidados com paciente com
diálise peritoneal. Preparo e administração de nebulização e instalação de oxigenoterapia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Incubadoras, berços aquecidos, fototerapias (Bilispot, Biliberço, Bilitron), monitores, oxímetros, respiradores,
torpedo de O² e óxido nítrico, aparelho de cardioversão. 

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico,
Permanganato de Potássio, Vaselina líquida, Formaldeído líquido, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-È obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório
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SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um
colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.28. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar os sinais vitais ( temperatura, pulso, respiração, pressão arterial); Solicitar ou devolver materiais e
medicamentos na farmácia; Preparar materiais para procedimentos em geral; Auxiliar nas punções venosas; Fazer a
higiene corporal de Recém-nascidos; Administrar medicamentos via oral, sublingual, tópico e nasal, parenteral,
subcutânea, intramuscular e endovenosa; Auxiliar nas entubações e aspirações; Lavar materiais utilizados; Administrar
dieta alimentar; Fazer a higiene do coto-umbilical; Auxiliar o médico e o enfermeiro em passagem de catéter venoso,
umbilical e entubação; Atender recém-nascido prematuro.Coletar material para exames: urina, fezes, escarro, exsudato.
Prestar assistência de enfermagem em pacientes no leito de isolamento. Movimentar e transportar pacientes, mudança
de posição do leito. Preparo de medicamentos e soluções, manuseio de bombas de infusão, incubadoras e berços
aquecidos, aparelhos de fototerapias (Bilitron, Biliberço Bilispot), Oxigenoterapia e nebulização. Cuidados com paciente
com diálise peritoneal. Manusear frequentemente instrumentos pérfuro-cortantes limpos e contaminados. Cuidado a
pacientes em fase aguda, crônicas, imunossuprimidos, infectocontagiosos, intercorrências e urgências. Desprezo de
bolsas de sangue, plaquetas e plasma e soro.

Documentação: anotação de enfermagem, prontuários, admissão, alta e transferência.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico,
Permanganato de Potássio, Vaselina líquida, Formaldeído líquido, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de proteção Individual.
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamentos de proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.28. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar serviços de limpeza na unidade de atendimento de recém-nascido prematuro. Coletar resíduo
hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os móveis em geral (alguns
eletrodomésticos e exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros;
Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para
limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de proteção Individual.
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.28. 4 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.29 SETOR: CTI NEUROLOGICA
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a) Finalidade do Setor:

Com capacidade de dez (10) leitos sendo um (1) de isolamento com a devida estrutura de recursos humanos,
materiais, tecnológicas e de tratamento. São destinados ao tratamento de pacientes neurológicos, clínicos e ou
cirúrgicos das diferentes patologias neurológicas, com a devida estrutura de recurso humanos, materiais, técnológicos e
de tratamento.

b) Descrição do Setor:

A CTI Neurológica possui uma área de aproximadamente 200m² formada pelos seguintes compartimentos: sala
administrativa, sala de lanche, sala de roupa suja, sala de depósito de resíduos, expurgo, DML (depósito de material de
limpeza), quarto de repouso do médico, posto de enfermagem, quarto de isolamento, sala de equipamentos, limpeza de
material, rouparia, sanitários, vestiário, salão de atendimento do paciente. O salão da CTI possui nove leitos numerados
de 1 a 9 e a sala de isolamento possui apenas um leito com o leito número 10. Possui pé-direito de 2,85m para todos os
compartimentos. O piso é todo em paviflex de cor clara, cantos arredondados, com exceção dos banheiros que possuem
piso cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta e o teto é em laje de concreto
armado com rebaixo de gesso na cor branca em todas as salas.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. Todas as lixeiras possuem tampa com
acionamento por pedal e com identificação do tipo de resíduo acondicionado no recipiente e nos sacos. O descarte do
material perfurocortante é feito em coletor rígido para resíduo infectante.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem na área de prescrição médica para trabalhos com microcomputador possuem cinco
rodízios, altura do assento regulável e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões, cadeiras,
poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil
higienização. As camas são elétricas com rodas e guardas removíveis.

Todas as portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, cor clara e com vidro
canelado. Algumas janelas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, de cor clara e outras são
janelas metálicas basculante ou de correr com tela.

c) Condições Ambientais:

Ventilação por meio de ar condicionado e janelas com tela.
Iluminação através de lampâdas fluorescente e janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

MEDICO     9

ENFERMEIRO     5

TECNICO ENFERMAGEM    26

   42

11.29. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os móveis em
geral (alguns eletrodomésticos e exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido
nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na
lavanderia para limpeza;Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:
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Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956
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Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:
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Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada e acima de dois metros usar cinto de

segurança tipo paraquedista.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.29. 2 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

- Atendimento dos pacientes internados com exame físico e evolução médica no prontuário e avaliação dos
exames laboratoriais.

- colocação de acesso venoso central.
- Realizar entubação traqueal.
- Manejar a ventilação mecânica e mobilização hemodinâmica.
- Supervisionar a equipe multidisciplinar que atua na UTI.
- Acompanhar o transporte dos pacientes graves em VM para realização de exames e centro cirúrgico.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, catéteres, drenos, sondas, ventilador mecânico, tubo orotraqueal(TOT).

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:
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N/A, Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante =
Riohex 2% , PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956
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SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:
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Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.29. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Participar das reuniões promovidas pela chefia de enfermagem; Realizar todas as atividades previstas na lei do
exercício profissional número 7498 da referida categoria e atividades descritas nas rotinas e protocolos assistenciais do
Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo; Receber e passar as alterações de cada paciente detalhadamente;
Organizar , dirigir e supervisionar todas as atividades de enfermagem dentro da unidade; Analisar e avaliar a qualidade
dos serviços de enfermagem prestados ao paciente; Informar a chefia de enfermagem de qualquer problema ou
necessidade da unidade; Zelar pela conservação do material e instalações, encaminhando memorandos, solicitando
consertos, substituições e manutenção; Fazer a evolução de enfermagem do paciente, complementando com as
alterações e possíveis intercorrências; Encaminhar os pedidos de exames conforme a necessidade e urgência do
paciente; Realizar consumo da unidade conforme rotina da instituição, controlando gastos de materiais e medicamentos
da unidade; Participar dos programas de treinamento do pessoal de serviço; Testar os aparelhos antes do seu uso;
Manter materiais sempre limpos e nos locais determinados, após o uso; Implantar normas e rotinas para o bom
andamento da unidade; Admitir pacientes, fazendo avaliação completa dos mesmos e evolução completa, desde pupilas,
reflexos, nível de consciência e/ou sedação; Realizar curativos especiais como intracath, flebotomia e desbridamento de
feridas; Solicitar a presença do médico intensivista após avaliar o paciente, sempre que necessário; Estar a par de todos
os acontecimentos do plantão relacionados aos funcionários, pacientes, aparelhagem e materiais; Inteirar-se das
medicações e materiais existentes no hospital; Manter em dias o livro CENSO, correspondente à internações e altas dos
pacientes ; Solicitar os materiais se necessário, como cateter venoso periférico; Participar nos programas de higiene e
segurança no trabalho; Realizar aspiração oral, traqueal e nasal; Passar o plantão corretamente ao Enfermeiro
responsável quando o paciente receber alta para a unidade; Observar checagem de soluções, dietas enterais,
medicações e observações, assim como o inicio e termino de cuidados como oxigenoterapia; Realizar sondagens
enterais, gástricas, vesicais, punção como cateter venoso periférico e PICC quando treinado; Manter em dia a ficha do
Controle de Infecção Hospitalar; Realizar as escalas diárias, de finais de semana e mensais dos funcionários; Instalar
Pressão Venosa Central (PVC) conforme ordem medica; Trocar frasco de dreno de tórax em selo d 'agua 1 x/dia ou
conforme ordem medica; Realizar troca de equipo e solução de NPT, evoluindo-a sempre que necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Bombas de infusão, monitores, respiradores, aspirador de parede, material de curativos e higiene oral, cama
elétrica, computador.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Clorexidina 0,5%,
Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida,
Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de
Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078
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Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível no momento da administração de quimioterapia KIT para extravasamento juntamente

com o macacão e o restante dos equipamentos.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório
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SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI).
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.29. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber do colega o plantão dos pacientes, tomando conhecimento das ocorrências; Obedecer à escala
mensal de serviço; Fazer, na folha de evolução, anotações claras e legivel de todos os cuidados prestados e de todas as
observações feitas, assinado e carimbado sempre ao final das mesmas; Cumprir as rotinas estabelecidas; Solicitar a
presença do enfermeiro sempre que houver duvidas; Prepara o leito com monitor e cabeceira completa para admissões e
receber o paciente; Realizar hemoglucoteste e avaliar pupilas do paciente no momento de sua internação; Entregar aos
familiares mediante a conferencia e assinatura os pertence do paciente como roupas e jóias; Preparar o paciente para
cirurgias , alta e óbito; Executar todos os cuidados prescritos e necessários ao paciente; Higiene corporal 1 x/dia e se
necessário; Mudanças de decúbito conforme prescrição médica; Prevenção e tratamento de escaras; Lavagem intestinal;
Aspiração (oral e traqueal); Verificar o PVC conforme ordem édica; Anotar os sinais vitais na admissão do paciente
conforme avaliação do enfermeiro responsável, conforme a gravidade do paciente; Assistência em parada
cardio-respiratória e em procedimento médico, como passagem de cateter central, entre outros; Aplicações quentes ou
frias conforme avaliações do enfermeiro responsável do turno; Tricotomias facial e pré-operatório; Diluição e administração
de medicamentos nos horários prescritos e SN; Preparo do paciente para exames; Instalação de oxigênio com cateter
nasal, e traqueostomia conforme avaliação; Troca de fraldas ou fornecimento e retirada de comadres e papagaios;
Observação e registro do aspecto das eliminações; Realizar auxílio ao paciente em todas as ações que ele não
conseguir executar sozinho, como alimentar-se; Zelar pelos materiais e equipamentos da unidade; Comunicar ao
enfermeiro a falta de qualquer material ou equipamento, e as intercorrências; Participar de cursos, trabalhos e pesquisas
realizadas no hospital; Manter a cabeceira do leito organizado; Usar EPI 's conforme orientação. Após término do turno
de trabalho os equipamentos devem ser guardados em local já estabelecido, dentro da unidade; Buscar materiais
esterilizados no CME (Centro de Esterilização de Materiais), nos horários estipulados, e conforme necessidade da
unidade, após uso, levar materiais para expurgo; Realizar e armazenar lanches na copa da unidade; Preparar heparina;
Realizar pastas e encaminhar para a farmácia assim que houver prescrição médica; Revisar caseiros dos pacientes antes
de fazer a pasta, procurando não realizar pedido de materiais e medicamentos em excesso; Receber e checar a cada
troca de turno, do colega que está saindo do plantão, os materiais medicamentos se necessário da unidade conforme
quantidades estipuladas na unidade; Revisar a cada turno o carro de emergência, materiais e medicações,se
necessários, assim como os torpedos, conforme rotina e escala que está anexada no mural da unidade; Realizar o
check-list das cabeceiras dos leitos assim que receber o plantão dos pacientes; Trocar bolsas de colostomia conforme
necessidade; Manter a ordem em locais como expurgo e rouparia; Realizar troca diária de Kits de aspiração oral e
traqueal e Kits de oxigênio; Fechar os balanços hídricos parcial e total de cada paciente; Preparar e administrar
nebulizações.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
portáteis ou rede, aparelho nebulizador, lâmina de bisturi, material para curativo e retirada de ponto,portáteis ou rede,
aparelho nebulizador, lâmina de bisturi, material para curativo e retirada de ponto.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido,
Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.30 SETOR: CTI PEDIATRICA

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento a crianças a partir de 28 dias à 18 anos incompletos que necessitam de tratamento
intensivo pediátrico. Também atende as crianças com patologias, mal formações, problemas respiratórios, traumas e
outros que necessitam de tal cuidado intensivo. É o local que concentra os principais recursos humanos e materiais,
necessários para o suporte ininterrupto as funções vitais das crianças internadas.

b) Descrição do Setor:
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O Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico possui uma área de aproximadamente 168,85m² composta por
dez leitos e salas distribuídas da seguinte forma:Sala de atendimento dos Pacientes: 111,05m²; posto de enfermagem:
12,96m²; quarto de isolamento: 11,78m²; banheiro: 3,06m²; rouparia: 4,81m²; sala de lavagem de material: 3,4m²; quarto
de repouso do médico: 7,81m²; banheiro: 1,75m²; depósito de equipamentos: 2,94m²; vestiário: 2,64m²; banheiro: 2,17m²;
DML: 0,6m²; banheiro paciente: 3,08m²; expurgo: 0,8m².Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O
piso é todo em paviflex com cantos arredondados e as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e
tinta na cor azul claro, exceto o posto de enfermagem que possui divisória de vidro em dois lados. O teto é em laje de
concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca em todas as salas. O piso é todo em paviflex com cantos
arredondados, exceto o piso dos banheiros que é cerâmico. As portas são de abrir em madeira revestidas com material
liso, lavável, impermeável e de cor clara, e a porta do quarto de isolamento possui um visor de vidro liso. As portas são
em madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, cor clara e algumas com visor em vidro. As janelas são de
abrir em madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, cor clara com vidro liso e algumas são metálicas
decorrer ou basculante com vidro canelado. Sala de atendimento aos pacientes possuem berços e camas com guardas,
rodas e manivelas. Um berço aquecido com rodas, eventualmente tem incubadoras. Cada leito possui além de cama ou
berço uma poltrona, uma cabeceira de madeira fixa na parede revestida de material liso, lavável, impermeável de cor
clara, mesas auxiliares com rodas.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo e cuba em aço
inoxidável para higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e
lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. Os locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa
de acionamento por pedal.Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.
As cadeiras utilizadas no posto de enfermagem, na área de prescrição, para trabalhos com microcomputador possuem
cinco rodízios, altura do assento regulável e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através
de etiqueta e cor do saco. O descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante. Todos os
móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

Algumas janelas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável, de cor clara e outras são
janelas metálicas basculante ou de correr com tela.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial é por ar condicionado e natural através de janelas com tela.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e em algumas salas também por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     5

TECNICO ENFERMAGEM    15

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

   21

11.30. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realiza a supervisão da equipe de enfermagem, orientação aos novos funcionários, orientação para os
familiares e pais de pacientes quanto a rotinas da unidade. Montagem e revisão de cabeceiras dos pacientes, realização
de memorandos, preenchimento de trocas dos funcionários, preenchimento e encaminhamento de guias de materiais e
equipamentos danificados para seus respectivos setores. Avaliação de pacientes instáveis, instalação da monitorização
multiparâmetro, instalação de quimioterápicos e hemoderivados. Montagem e instalação de circuitos de oxigenoterapia
(respiradores, CPAP, Campânulas), óxido nítrico. Instalação e troca de PVC e NPT, filtros umidificadores. Remoção e
encaminhamento de pacientes graves para exames e centro cirúrgico. Preparo e montagem de frascos de drenagem de
tórax (selo d'água e aspiração), manipulação de sistemas de DVE e DVP, troca da punção do catéter totalmente
implantado (agulha-cytocan), punção venosa periférica, passagem de PICC (Catéter de inserção periférico), realização de
curativos, realização de sondagens naso-gástricas, naso-entéricas, vesicais de alívio, vesicais em sistema fechado e
sondagem retal (SNG, SNE, SVA, SVSF), aplicação de manobras de desobstrução de sondas em geral, lavagem de
sondas gástricas e uretrais, aspiração de vias aéreas, tubos naso e orotraqueais, traqueostomias, aplicação de
manobras e auxílio na reanimação de pacientes graves, coleta de materiais como secreções, urina, fezes e sangue para
análise laboratoriais, encaminhamento de exames. Elaboração de escalas mensais e diárias (enfermeiros e técnicos de
enfermagem). Realiza contato com responsáveis para transferência de pacientes para outros hospitais ou para municípios
de origem. Revisão de contas já encerradas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:
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Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador de rede, computador, microondas, berço aquecido,
incubadoras.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico,
Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% ,
Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular
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g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.30. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Instalação da monitorização dos pacientes, realizar o controle dos sinais vitais (PA, FC, FR, TEMPERATURA,
SATURAÇÃO), realizar controle de diurese, hemoglucoteste (HGT), pressão venosa central (PVC), densidade urinária
(DU), glicosuria, nível de consciência e pupilas, aspiração do tubo oro-traqueal (TOT), traqueostomia, vias aéreas, higiene
corporal, couro cabeludo e oral, instalação de soluções e administração de medicações, solicitação de medicamentos e
materiais para a farmácia, realizar devolução e buscar medicamentos na farmácia, preparar e encaminhar pacientes para
exames e bloco cirúrgico, organização, devolução e solicitação de materiais para o centro de materiais esterilizados
(CME), realizar a limpeza dos materiais que ficam no setor, limpeza das amotolias (recipiente), montagem, organização e
limpeza das cabeceiras dos leitos. Revisão de contas já encerradas. Revisão de validades de medicamentos/
materiais(carro+SN).

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador de rede, computador, berço aquecido, microondas,
incubadoras.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante =
Riohex 2% , Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.30. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar serviços de limpeza na unidade de atendimento intensivo pediátrico. Coletar resíduo hospitalar; Limpar
e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os móveis em geral (alguns eletrodomésticos e
exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e
retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas
sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.31 SETOR: CENTRO CIRURGICO

a) Finalidade do Setor:

Composta por onze salas cirúrgicas, todas devidamente equipadas de acordo com as principais especialidades
como: cirurgia geral, cardiovascular, neurológica, toráxicas, do aparelho digestivo, traumatológicas, sistema respiratório,
urológicas, oftalmológicas, buco-maxilo-facial e outras.

No centro cirúrgico são realizadas cirurgias de alta, média e baixa complexidade de diferentes especialidades,
a nível de internação e ou ambulatorial conforme agenda cirúrgica.

b) Descrição do Setor:

A centro cirúrgico possui uma área de aproximadamente 591,92m² composta pelas seguintes salas: Sala
Cirúrgica 1: 31,72m²; Sala Cirúrgica 2: 31,34m²; Sala Cirúrgica 3: 31,97m²; Sala Cirúrgica 4:

32,80m²; Sala Cirúrgica 5: 24,29m²; Sala 6(depósito de materiais): 23,73m²; Sala Cirúrgica 7: 34,11m²; Sala
Cirúrgica 8: 27,40m²; Sala Cirúrgica 9: 31,59m²; Sala Cirúrgica 10: 41,58m²; Sala Cirúrgica 11: 23,48m²; Sala de vídeo:
8,49m²; Depósito de Materiais: 5,11m²; Depósito de equipamentos: 42,50m²; Vestiário feminino (médicas): 9,46m²;
Vestiário masculino (médicos): 52,22m²; Sala Administrativa: 6,96m²; Arsenal: 31,37m²; Expurgo: 8,72m²; Secretaria:
3,77m²; Vestiário dos pacientes: 6,64m²; Lavabo dos Pacientes: 4,18m²; Vestiário dos Funcionários (Feminino): 13,10m²;
Sanitário Feminino: 11,36m²; Vestiário dos Funcionários ( Masculino): 11,97m²; Sanitário Masculino:8,66m²; Farmácia:
33,40m². 

Possui pé-direito de 2,85m (dois metros e oitenta e cinco centímetros) para todos os compartimentos. O piso é
todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta, com
cantos arredondados em todas as junções, cor neutra. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em
todas as salas. Todo o mobiliário de material liso, lavável, impermeável, cor clara e de fácil higienização.Todos os locais
onde possui uma pia ao lado está instalado uma saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel e uma
lixeira com tampa e pedal. Todas as lixeiras utilizadas no hospital apresentam tampa e pedal e o acondicionamento dos
perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal. 

Banheiro masculino para os funcionários com chuveiros, vasos e pias e um vestiário masculino com armários
identificados, banco, prateleiras com roupas limpas e lixeira para o depósito da roupa suja.

Banheiro feminino para os funcionários com chuveiros, vasos e pias e um vestiário feminino com armários
identificados, espelho, banco, prateleiras com roupas limpas e lixeira para o depósito da roupa suja.

Banheiro e vestiário masculino para os médicos com armários, sofá, prateleiras com roupas limpas e lixeira
para o deposito da roupa suja.
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Banheiro e vestiário feminino para as médicas com armários, sofá, prateleiras com roupas limpas e lixeira para
o deposito da roupa suja;

Sala de lanche com geladeira, microondas, mesa, bancos, pia em aço inox, sofá, bebedor, suporte de copos
plásticos descartáveis, lixeira com pedal e tampa, toalheiro com papel toalha e saboneteira com sabão.

Sala de descanso dos médicos com sofás, mesa, computador, e cadeiras.
Salas cirúrgicas com mesa cirúrgica, bancada fixada na parede, mesas para colocação de material cirúrgico e

suporte de equipamentos com rodas

O arsenal possui prateleiras para o depósito de material cirúrgico e prateleiras para produto químico
identificados.

A secretaria possui mesa, computador, cadeira com rodízios e regulagem do assento, encosto e braços,
armário, uma porta de acesso ao centro cirúrgico e um anteparo de vidro liso para a sala de espera.

Salas que servem de depósito de equipamentos utilizados nas cirurgias e no transporte de paciente;
Sala administrativa com cadeiras para escritório e armários. As paredes são de eucatex com a abertura em

vidro liso e uma porta que dá acesso ao arsenal.

Expurgo para depósito de resíduos e com uma pia de aço inox para serviço de higienização.
Farmácia para o armazenamento e dispensação de medicações com prateleiras, refrigedor, computador,

cadeiras, mesa, bancada, leitor óptico.

Nos corredores entre as salas cirúrgicas existe tanques em aço inox para lavagem das mãos com torneiras
munidas de características especiais, que torna possível abri-las e fechá-las sem o uso das mãos, escovas, toalheiro
com toalha de papel e solução antisséptica.

Sala de recuperação possui uma área de aproximadamente 211,91m², sendo uma sala de recuperação
cirúrgica de 164,01m² com 15 leitos e um sala de aproximadamente 18,17m² para dois leitos de isolamento; posto de
enfermagem com 23,50m² e uma área de transferência de 5,69m².Apresenta um posto de enfermagem localizado no
centro do salão de atendimento dos pacientes com bancada, armários, computador, cadeiras para escritório, balcão com
pia de aço inox no posto e quatro pias distribuídas no salão para lavagem das mãos, um banheiro para os pacientes e
uma sala para lavagem de materiais com pia em aço inox.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     6

TECNICO ENFERMAGEM    32

ESCRITURARIO     6

AUXILIAR DE LIMPEZA    10

AUX. DE ENFERMAGEM     2

   56

11.31. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Executar as atividades descritas no Capítulo VI-Art 11° do Regimento Interno do Centro Cirúrgico, como: Dirigir
a unidade, planejando, controlando, coordenando e supervisionando a execução de suas atividades; Realizar a
distribuição de salas conforme a necessidade, a cada turno; Auxiliar no pré, trans e pós operatório dos pacientes;
Providenciar equipamentos e materiais para as cirurgias e especialidade; Controlar os índices de infecção evitando os
fatores de risco; Realizar treinamentos; Atualizar as rotinas de serviço; Observar e fazer cumprir regimentos, rotinas e
ordens de serviço; Controlar uso dos equipamentos como prevenção de quedas e avaliar compra de novos itens.Dividir o
boletin cirurgico, marcar cirurgias de urgência, realizar sondagem vesical, auxiliar em sala cirúrgica quando necessário,
auxilia na conferência dos materiais de OPME. Realizar os pedidos ao almoxarifado, realizar as escalas de serviço.
Auxiliar no posicionamento dos pacientes. Dar assistência em sala cirúrgica, em especial, quando for criança, pacientes
graves, cirurgias complexas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vacuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, manta térmica, bomba retorno venoso,
colchão térmico, laser, torres de vídeo; perfuradores; craniotomo, mesas ortopédicas e radiotransparentes; monitor pic;
máquina de gelo.

d) Vestimentas:

Calça, blusa, avental, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:
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Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formol, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Azul de Metileno, Álcool Gel, Éter Etílico, Tintura Benjoin, Óxido Nitroso, Dióxido de carbono - CO2, Hélio,
Nitrogênio, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Raios X

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea e ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta de Proteção RadiológicaCA 20269-19186

SÒculos plumbífero

Ações preventivas

-Permanecer nas áreas controladas o menor tempo possível para realização do procedimento.
-Manter uma distância mínima de dois metros do equipamento no momento do disparo do fixe de raios x.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Vias respiratórias, cutânea, ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas
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Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

STanque de lavagem de mãos.

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimentação e transporte de paciente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SRolo para transferência de pacientes

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.31. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Conferir o mapa das cirurgias e sua sala de atuação; Montar a sala de cirurgia com os instrumentais e
equipamentos específicos, para determinada cirurgia, providenciar mesa ortopédica,acrílica,ou preta aparelhos de vídeos,
cautérios, torpedos de gás carbônico e nitrogênio, mesas, bancos e focos de luz; Auxiliar chamar os pacientes externos
e internos e encaminha-los para a sala cirúrgica; Auxiliar em anestesias gerais, peridural e raquianestesia, montando as
mesas e posicionando os pacientes; Auxiliar a enfermeira ou médico em procedimentos como: flebotomia, intracath,
sondagem vesical, tricotomia, posicionamento dos pacientes e anestesias locais; Entregar os materiais necessários ao
ato cirúrgico; Verificar sinais vitais em anestesias locais; Encaminhar as solicitações de exames de sangue, raio X e
transfusões; Embalar e encaminhar as peças de antomopatologia para exames e preencher os formulários dos
laboratórios e HCAA 97; Auxiliar em cirurgias com laser; Auxiliar em exames radiológicos, na sala de cirurgia; Preparar
materiais como: gases, tampões oclusores e torundas; Realizar a higiene dos pacientes após término de procedimentos
e encaminhá-los para a sala de recuperação; Liberar pacientes externos; Conferir os materiais de opme utilizados em
cirurgias de traumatologia (parafusos, placas, etc.) preenchendo o laudo cirurgico e a nota de sala; Após o término das
cirurgias recolhe os materiais sujos da sala e encaminhar ao CME; Buscar na farmácia a medicação solicitada em sala
pelo cirurgião; Auxiliar o cirurgião na colocação de gesso; Nos casos de amputação, conferir na pasta do paciente se o
formulário de autorização está preenchido e assinado, solicitar que o enfermeiro contate a família para assinatura do
termo de destino da peça. Se a família autorizar o hospital a fazer o descarte da peça, esta deve ser embalada em 2
sacos vermelhos, se a família quiser levar a peça deve chamar a funerária. Realizar no final de semana a desinfecção do
Centro Cirúrgico; Organizar os depósitos e a rouparia; Auxiliar o cirurgião nas broncoscopias e colonoscopia; Buscar os
pacientes para as cirurgias com início às 07:30hs e atender na secretaria após às 19 horas, quando necessário; Zelar
pelo patrimônio.Conferir as notas de sala. Organizar as salas cirurgicas quando não tiver cirurgia. Revisar equipamentos,
lâmpadas dos focos, vazamentos,informando o enfermeiro para solicitação de conserto. Auxiliar os colegas; zelar pela
organização e limpeza das salas de cirugias, vestiários, depósitos, rouparia, etc.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vácuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, manta térmica, bomba de retorno venoso,
colchão térmico, laser, torres de vídeo; perfuradores; craniotomo, mesas ortopédicas e radiotransparentes; monitor pic;
máquina de gelo.

d) Vestimentas:
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Calça, blusa, avental, touca, propés.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formol, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Azul de Metileno, Álcool Gel, Éter Etílico, Tintura Benjoin, Óxido Nitroso, Dióxido de carbono - CO2, Hélio,
Nitrogênio, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Raios X

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea e ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta de Proteção RadiológicaCA 20269-19186

SÒculos plumbífero

Ações preventivas

-Permanecer nas áreas controladas o menor tempo possível para realização do procedimento.
-Manter uma distância mínima de dois metros do equipamento no momento do disparo do feixe de raios x.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde
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Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

STanque de lavagem de mãos.

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimentação e transporte de paciente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SRolo para transferência de pacientes

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.31. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.31. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de
higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós
alta.

b) Organização do Trabalho:
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A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

.Calça, jaleco, vestimenta especial centro cirúrgico, propé, touca

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:
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Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manusear produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada e acima de dois metros usar cinto de

segurança tipo paraquedista.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.31. 5 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

 347HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Conferir o mapa das cirurgias e sua sala de atuação; Montar a sala de cirurgia com os materiais e
equipamentos específicos, para determinada cirurgia, providenciar mesa ortopédica ou acrílica, aparelhos de vídeos,
cautérios, torpedos de gás carbônico e nitrogênio, mesas, bancos e focos de luz; Auxiliar a chamada dos pacientes
externos e internados e o encaminhamento para a sala cirúrgica; Auxiliar em anestesias gerais, peridural e
raquianestesia, montar as mesas, posicionando os pacientes; Auxiliar a enfermeira ou médico em procedimentos como:
flebotomia, intracath, sondagem vesical, tricotomia, posicionamento dos pacientes e anestesias locais; Entregar os
materiais necessários ao ato cirúrgico; Verificar sinais vitais em anestesias locais; Encaminhar as solicitações de
exames de sangue, raio X e transfusões; Embalar e encaminhar e preencher formularios das peças de antomopatologia
para análises; Auxiliar em cirurgias com laser; Auxiliar em exames radiológicos na sala de cirurgia; Preparar materiais
como: gases, tampões oclusores e torundas; Realizar a higiene dos pacientes após términos dos procedimentos
cirurgicos e encaminhá-los para a sala de recuperação; Liberar pacientes externos; Conferir os materiais de OPME
utilizados nas cirurgias de traumatologia (parafusos, placas, e fazer laudo cirurgico.); Após o término das cirurgias
recolher os materiais sujos da sala e encaminhar ao CME; Buscar na farmácia a medicação solicitada em sala pelo
cirurgião ou anestesista; Zelar pelo patrimônio.Realiza a desinfecção do centro cirúrgico nos finais de semana. Conferir
as notas de sala.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vácuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, manta térmica, bomba de retorno venoso,
colchão térmico, laser, torres de vídeo; perfuradores; craniotomo, mesas ortopédicas e radiotransparentes; monitor pic;
máquina de gelo

d) Vestimentas:

Calça, blusa, avental, touca, propés

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formol, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Azul de Metileno, Álcool Gel, Éter Etílico, Tintura Benjoin, Óxido Nitroso, Dióxido de carbono - CO2, Hélio,
Nitrogênio, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Raios X

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea e ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta de Proteção RadiológicaCA 20269-19186

SÒculos plumbífero

Ações preventivas

-Permanecer nas áreas controladas o menor tempo possível para realização do procedimento.
-Manter uma distância mínima de dois metros do equipamento no momento do disparo do fixe de raios x.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

SRolo para transferência de pacientes

STanque de lavagem de mãos.

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.
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-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimentação e transporte de paciente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SRolo para transferência de pacientes

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.32 SETOR: CENTRO OBSTETRICO

a) Finalidade do Setor:

O centro obstétrico possui duas salas cirúrgicas específicas para as cesarianas e uma sala de pré-parto e
parto natural e uma sala de recuperação com capacidade de três leitos, cuja finalidade é a recuperação pós anestésicas
das pacientes submetidas a cesarianas e ou parto com analgesia. Sempre que as condições das parturientes permitir, o
recém-nascido permanece com a mesma durante a recuperação.
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b) Descrição do Setor:

O centro obstétrico possui uma área de aproximadamente 227,07m² e pé-direito de 2,85m para todos os
compartimentos. O piso é todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por
reboco, massa e tinta e o teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as salas. No local existe
vestiários masculino e feminino ambos com banheiro, tanques em aço inoxidável para lavagem das mãos na entrada das
salas de parto, pia para lavagem das mãos e balcão com tampo em aço inoxidável para lavagem de materiais.

Todos o mobiliário é revestido de material liso, lavável, impermeável, fácil higienização e de cor clara. Camas
com rodas e guardas removíveis, rolos para transferir a paciente da mesa cirúrgica para maca e vice versa, carros e
suportes com rodas para transportar os materias cirúrgicos e equipamentos utilizados nas cirúrgias. Locais onde
possuem pia ao lado está instalado uma saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel e uma lixeira
com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras utilizadas no hospital apresentam tampa com acionamento por pedal e
o acondicionamento dos perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM     9

ENFERMEIRO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

   11

11.32. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Auxiliar na sala de partos e recepção do recém-nascido, circular em sala cirúrgica, controlar os sinais vitais,
preparar e administrar medicamentos prescritos pelo médico (EV, IM, SC), realizar funções venosas e curativos, solicitar
medicamentos pela prescrição médica, realizar relatórios e evolução dos pacientes, enviar materiais ao CME.
Organização da sala cirúrgica e recuperação. Conferência da farmácia do centro obstétrico e materiais da sala cirúrgica.
Desinfecção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, tococardio fetal.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental, blusa e calça do centro obstétrico, touca e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Azul de Metileno, Tintura de
Benjoin.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

 352HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

 354HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.32. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Recepção de recém-nascido, supervisionar os técnico de enfermagem, exercer atividades específicas:
sondagem vsical, punção venosa com abocath , ausculta BCFs, curativos assépticos. Realizar relatórios e evoluções dos
pacientes. Auxiliar na sala de partos e recepção dos recém-nascidos. Supervisionar conferência da farmácia do CO
(Centro Obstétrico) e desinfecção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede, tococardio fetal.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental, blusa e calça do centro obstétrico, touca e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina
líquida, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Azul de Metileno, Tintura de
Benjoin.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.32. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral (alguns eletrodomésticos); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e sabonete líquido nos
banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia
para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.
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b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada,carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, roupa centro obstétrico, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura
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Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manusear produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.33 SETOR: SALA DE RECUPERACAO

a) Finalidade do Setor:
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A sala de recuperação pós anestésica possui 17 leitos devidamente equipados com a finalidade de atender a
demanda de recuperação dos pacientes que foram submetidos á procedimentos com anestesia geral, peridural,
raquidiana, bloqueios e analgesia assistida, tanto de tratamento cirúrgicos como de diagnóstico á nível de internação e ou
ambulatorial.

b) Descrição do Setor:

A sala de recuperação possui uma área de aproximadamente 211,91m² composta pelas seguintes salas: 
Sala de Recuperação Cirúrgica: 164,01m²; Leito de Isolamento: 18,71m²; Posto de Enfermagem e 17 leitos:

23,50m²; Área de Transferência: 5,69m².

Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex com cantos
arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta, com cantos arredondados e cor
neutra. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as salas. Mobiliário de material liso, lavável,
impermeável, cor clara e de fácil higienização.

Os locais que possuem pias para lavagem das mãos são providos uma saboneteira com sabonete líquido,
toalheiro com toalha de papel e uma lixeira com tampa e pedal. As lixeiras utilizadas no hospital apresentam tampa com
acionamento por pedal e o acondicionamento dos perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal. 

Banheiro masculino para os funcionários com chuveiros, vasos e pias e um vestiário masculino com armários
identificados, banco, prateleiras com roupas limpas e lixeira para o depósito da roupa suja.

Banheiro feminino para os funcionários com chuveiros, vasos e pias e um vestiário feminino com armários
identificados, espelho, banco, prateleiras com roupas limpas e lixeira para o depósito da roupa suja.

Banheiro e vestiário masculino para os médicos com armários, sofá, prateleiras com roupas limpas e lixeira
para o deposito da roupa suja.

Banheiro e vestiário feminino para as médicas com armários, sofá, prateleiras com roupas limpas e lixeira para
o deposito da roupa suja;

Sala de lanche com geladeira, microondas, mesa, bancos, pia em aço inox, sofá, bebedor, suporte de copos
plásticos descartáveis, lixeira com pedal e tampa, toalheiro com papel toalha e saboneteira com sabão.

Sala de descanso dos médicos com sofás, mesa, computador, e cadeiras.
Salas cirúrgicas com mesa cirúrgica, bancada fixada na parede, mesas para colocação de material cirúrgico e

suporte de equipamentos com rodas.

O arsenal possui prateleiras para o depósito de material cirúrgico e prateleiras para produto químico
identificados.

Secretaria com uma mesa, um computador, uma cadeira, armário, uma porta de acesso ao centro cirúrgico e
uma janela para a sala de espera.

Salas que servem de depósito de equipamentos utilizados na cirurgia e transporte de paciente;
Sala administrativa com uma cadeira para escritório e armário. As paredes são de eucatex com a abertura em

vidro e uma porta que dá acesso ao arsenal.

Expurgo para depósito resíduos e com uma pia de aço inox para serviço de higienização.
Farmácia com prateleiras para o depósito de medicações, computador, cadeiras, estufa, leitor ótico.
Nos corredores entre as salas cirúrgicas existe quatro tanques em aço inox para lavagem das mãos com

torneiras munidas de características especiais, que torna possível abri-las e fechá-las sem o uso das mãos, escovas,
toalheiro com toalha de papel e solução antisséptica.

Sala de recuperação apresenta o posto de enfermagem localizado no centro do salão de atendimento dos
pacientes com bancada, armários, computador, cadeiras para escritório, balcão com pia de aço inox no posto e quatro
pias distribuídas no salão para lavagem das mãos, um banheiro para os pacientes e uma sala para lavagem de materiais
com pia em aço inox.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas, exceto a sala administrativa que possui

iluminação natural através da porta de emergência.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM    15

ENFERMEIRO     1

   16

11.33. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Receber plantão dos pacientes; Realizar contagem da medicação e materiais; Revisar as cabeceiras dos
leitos; Revisar aparelhos quanto a limpeza; Organizar prateleiras com papéis e armários repondo roupas e cobertores,
comadres, extensores, papagaios e cuba rim, compressas, máscaras; Revisar recipiente rígido para coleta de material
perfurocortante; Deixar por escrito camas e aparelhos que estão com defeito ou emprestados enquanto não tiver
enfermeira; Monitorar os aparelhos de ar condicionado para manter a sala aquecida na recepção dos pacientes;
Encaminhar material para o Centro de Esterilização Materiais; Rotina de desinfecção semanal e mensal; Atender os
pacientes executando técnicas, administrar medicações prescritas, revisar as prescrições; Separar orientações escritas
dos pacientes externos conforme cirurgia realizada; Montar a cabeceira dos leitos infantis agendadas pelo boletim; Após
a alta de pacientes da sala de recuperação: higienizar aparelhos e mobiliários usados quando delegada, revisar conta do
paciente antes de fechar e encaminhar para secretária, fechar o horário da alta do paciente no livro, recolocar papéis
necessários para a próxima cirurgia; Deixar avental, propés e toucas para os pais que acompanham crianças. Realizar
passagem de plantão para a enfermagem nas unidades. Ateder a porta, informar sobre os pacientes para os
acompanhantes.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada menor a remuneração será
proporcional às horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia,
com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, torpedo de oxigênio,tesoura, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, aspirador à vácuo e ar
comprimido, desfibrilador, bomba de retorno venoso, manta térmica, monitor com pressão invasiva.

d) Vestimentas:

Calça, blusa, avental, touca, propés.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.33. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Receber e passar plantão dos pacientes da Sala de Recuperação; Distribuir leitos aos pacientes cirúrgicos e
aos pacientes submetidos a exames diagnósticos (do DIX, Endoscopia do PS, Litotripsia); Avaliar e receber os pacientes
do pós operatório imediato adulto e crianças: instalar monitorização, avaliar nível de consciência, realizar avaliação da dor
através da escala, realizar escala de aldrete, observar permeabilidade dos acessos periféricos e ou central, puncionar
acesso periférico quando necessário, controlar perfusão das extremidades quando a cirurgia necessita, observar drenos e
sua permeabilidade, passar sonda nasogástrica e ou sonda nasoentérica, realizar sondagem vesical de alivio e ou
sondagem vesical de demora, instalar PVC, PAM, também retirar a PAM quando solicitada, preparar, instalar e controlar
analgesia em cateter peridual e também analgesia endovenosa, instalar dreno de tórax em aspiração contínua, realizar
troca de frasco do dreno de tórax, evoluindo todas as atividades realizadas; Cuidado de pacientes graves: controlar
infusão de medicações vasopressoras, avaliar paciente solicitando avaliação médica quando necessária, montagem do
respirador, aspirar TOT, cavidade oral, controle do cuff do balonete do TOT, fechar balanço hídrico parcial e total,
transportar pacientes graves para exames ou transferência para CTI e UCOR; Recepcionar as crianças na Sala de
Recuperação, avaliar sangramentos, orientar o familiar quanto ao procedimento da enfermagem e das possíveis
intercorrência, observar segurança do paciente criança no que se referre ao risco de lesão e ou queda do leito por
agitação colocando antecipadamente os protetores de cama; Entrar em contato médico assistente ou anestesista, para
informar alterações do quadro do paciente, esclarecer dúvidas na conduta e na prescrição médica; Avaliar e evoluir os
pacientes que chegaram na Sala de Recuperação; Avaliar e evoluir a alta do paciente da Sala de Recuperação para o
leito hospitalar ou para o domicilio, conforme prescrição médica, fechar o paciente no sistema, revisar as checagem das
medicações, da monitorização, do oxigênio, imprimir a nota de sala e enviar para a secretaria; Controlar e cobrar dos
técnicos os box completos para receber os pacientes; Estar atento ao funcionamento adequado dos monitores
encaminhando para conserto se necessário; Estar atento ao funcionamento dos ar condicionados para a melhor recepção
dos pacientes, mantendo a Sala de Recuperação com ambiente agradável; Substituir o (a) enfermeiro (a) do Centro
Cirúrgico durante o intervalo e quando necessário; Realizar inventário mensal; Realizar escala mensal e de atividades
diárias dos colaboradores.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, respirador, monitor
cardíaco, oxímetros, aspirador à vácuo e ar comprimido, desfibrilador, bomba de retorno venoso, manta térmica, monitor
com pressão invasiva.

d) Vestimentas:

Calça, blusa, avental, touca, propés.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

 367HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.34 SETOR: PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL

a) Finalidade do Setor:

Unidade de pronto atendimento atende emergência e urgência a nível local e regional. Tem por finalidade de
prestar os primeiros cuidados das mais variadas urgências, estabilizar o quadro geral do mesmo, encaminhar para as
especialidades específicas. Durante o aguardo dos encaminhamentos deve ter todo aporte e atendimento assegurados.
Também possui estrutura para atendimento traumatológico e cirurgias ambulatoriais de pequeno porte.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 265,71m² composta por 22 leitos e pelas seguintes salas:
Leitos 8-9: 12,44m²; DML: 2,78m²; Sala Auxiliar: 14,62m²; WC da sala auxiliar: 2,65m²; Sala Gesso: 11,28m²; Sala
Cirúrgica: 20,97m²; Sala Curativo: 8,82m²; Sala de Urgência: 32,80m²; Posto de Enfermagem da Sala de Urgência:
18,33m²; Sala de Espera: 4,84m²; Sala de Espera da Recepção:37,76m²; Sala de Nebulização: 6,78m²; Posto de
Enfermagem:14,50m²; Recepção: 6,20; Lavabo: 2,00m²; Consultório: 13,71m²; Expurgo: 2,23m²; Sala de Lanche: 2,25m²;
Rouparia: 6,02m²; Quarto 1-2-3: 13,75m²; Quarto 4-5: 12,62m²; Quarto 6-7: 12,58m²; Farmácia: 12,12m²; Quarto
10-11-12-13: 29,38m²; WC Quartos 10-11-12-13: 4,18m²; Sala de Observação 1-2: 15,74m²; Sala de Observação 3-4-5:
13,89m²; WC da Sala de Observação:1,56m²; WC: 3,00m²; WC: 3,62m²; Escritório do Pronto Socorro: 6,25m²; Rouparia
da Sala de Urgência: 3,88m².Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é em paviflex com cantos
arredondados ou em cerâmica. As paredes são em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara e o teto é
em laje de concreto armado, exceto em alguns peças possuem rebaixo em gesso ou PVC na cor branca.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal e acondicionamento do material perfurocortante é feito em recipiente rigído. Os locais
que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com tampa de
acionamento por pedal.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.
Leitos: camas com rodas e guardas, bides, cadeiras com pés fixos ou poltronas, mesas auxiliares com rodas

e escadas com dois degraus.

Sala de lanche:mesa, cadeiras, sofá, frigobar, microondas, 
Rouparia: estantes com prateleiras para colocação das roupas de cama limpas. 
Sala Curativo: mesa auxiliar com rodas, armário para armazenar material de curativo, maca fixa, cadeira,

balcão com duas cubas, toalheiro, saboneteira, suporte para colocação de um coletor rígido de perfurocortante.

Sala de Nebulização: poltronas, mesas auxiliares com rodas e pia para lavagem das mãos.
Sala Cirúrgica Ambulatorial:mesas auxiliares com rodas, mesa cirúrgica, armário para colocação de material

cirúrgico, bancada, cadeira, armário para colocação de material de curativo, aparelho de ar condicionado, coletor rígido de
perfurocortante. 

Posto de Enfermagem:armário para colocação de material de atendimento, lixeiras para resíduo, balcão, mesa
auxiliar com rodas, mesas, microcomputadores, estantes, armários para colocar documentos dos pacientes, impressora,
cadeiras com rodízios e altura regulável, coletor rígido de perfurocortante, ventilador de teto.

Sala de Gesso: mesa auxiliar inoxidável com rodas, maca fixa, cadeira, escada de dois degraus, aparelho de
ar condicionado, balcão de uma cuba com torneira elétrica, toalheiro, saboneteira, coletor rígido de perfurocortante. 

Recepção: armários, lixeiras, bancada, microcomputadores, impressoras, ventilador de teto, cadeiras com
braços, assento e encosto regulável.

Hall de entrada: maca com rodas.
Sala de Espera da Recepção: cadeiras sem rodízios, ventilador de teto. 
Sala de Urgência e Posto de Enfermagem: balcão com tampo inoxidável de duas cubas, toalheiro,

saboneteira,frigobar, armários, aparelhos de ar condicionado, lixeiras para acondicionar resíduo infectante, reciclável,
comum e roupa suja, armário com duas portas de aço pintado e vidro para colocar material de gesso, balcão,
micro-ondas, bebedor, mesas, cadeiras com rodízios e altura do assento regulável, bidê com rodas, estante aérea para
colocar papéis de atendimento dos pacientes, rolo de transferência de pacientes, mesas auxiliares inoxidável com rodas,
coletores rígido de perfurocortante,cama com rodas, bancadas para colocar material de atendimento, mesas auxiliares
com rodas para colocar equipamento, pis para lavagem das mãos, divisórias móvel para isolamento visual do paciente. 

Consultório Médico: cadeiras com e sem rodízio, escada com dois degraus, dois armários de duas portas,
lixeiras, aparelho de ar condicionado,prateleiras para colocar equipamentos de atendimento.

A Unidade de Apoio possui uma área de aproximadamente 147,18m² e pé direito de 2,85m², composto pelas
seguintes salas: salão de atendimento= 114,69m², posto de enfermagem= 14,45m², WC feminino dos pacientes=4,61m²,
WC masculino paciente= 2,21m², rouparia= 2,55m², expurgo= 4,00m², DML= 4,67m², WC funcionário=4,01m². Piso de
paviflex com cantos arredondados, exceto no salão de atendimento e banheiros que é cerâmico, teto em laje de concreto
armado com rebaixo em gesso e paredes de alvenaria revestida de reboco, massa e tinta na cor clara, exceto o expurgo
e o leito 09 que possuem paredes de gesso acartonado. As portas são de abrir em madeira e janelas de abrir em madeira
ou metálicas tipo basculantes com vidro canelado. Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável,
resistente e de cor clara. 

Rouparia da sala de Emergência: armários e estantes.
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Escritório do Pronto Socorro: armário aéreo, mesas, dois microcomputador, sofá, cadeiras com rodízios, altura
dos braços e assento regulável, impressora.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

TECNICO ENFERMAGEM    15

ENFERMEIRO     6

MEDICO    12

   35

11.34. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral (alguns eletrodomésticos e exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e
sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar
panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas
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-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.34. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.34. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos pacientes, pequenas cirurgias, suturas e
curativos; Transportar pacientes; Auxiliar durante o processo de reanimação cardio-respiratória; Administrar
medicamentos por via oral, muscular, sub-cutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes engessados; Instalar
as bombas de infusão e monitorar pacientes; Punções venosas periféricas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi e aspirador rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório
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SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário.
Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.34. 4 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar o controle e evolução dos pacientes; Puncionar para administrar medicamentos e soluções; Auxiliar
nas entubações e sondagens dos pacientes; Transportar os pacientes graves para as unidade, ultrassom, radiologia, CTI,
UCOR, etc; Requisitar materiais para a unidade; Auxiliar na reanimação cardio- respiratória; Curativos; Gerenciamento de
pessoal.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, ventilador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi e aspirador de rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.34. 5 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender urgência e emergência (clínica e cirúrgica); Realizar o primeiro atendimento de Politraumatizado dando
seguimento as condutas que achar apropriado; Prestar atendimento clínico de consultas externas no âmbito de clínica
geral; Realizar a avaliação para internação de urgência; Realizar manobras de ressuscitação cardiorespiratório; Prestar
apoio para intercorrências de emergências à pacientes junto ao Pronto Socorro.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Desfibrilador, lanterna, laringoscópio, material cirúrgico para pequenas cirurgias e suturas.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante =
Riohex 2% , PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante e fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso de Equipamento de proteção Individual(EPI).
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-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.35 SETOR: SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM

a) Finalidade do Setor:

Gerência de Enfermagem: Acompanhar e desenvolver processos de enfermagem.
Supervisão: Prestar atendimento de enfermagem a pacientes internados por procedimentos clínicos, cirúrgicos,

urgência e emergência, gerenciar a assistência integral ao paciente e coordenar os serviços de enfermagem.

b) Descrição do Setor:

A sala da gerência de enfermagem possui uma área de aproximadamente 9,69m², sala da recepção com
7,99m², sala de reuniões com 9,64 m²; uma sala para a supervisão de enfermagem com área de aproximadamente
42,96m², e o pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex com cantos arredondados;
paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta na cor clara; teto em laje de concreto armado com
rebaixo em gesso; janelas são metálicas tipo basculante com vidro canelado; e as portas de madeira com bascula de
vidro liso na parte superior.

Gerência de enfermagem: cadeiras sem rodízio para visitante; mesa de canto para escritório; gaveteiro com
rodízios; armário; cadeira giratória com rodízios, altura dos braços e assento regulável; lixeiras para acondicionar resíduo
comum e reciclável; aparelho de ar condicionado.

Sala de reuniões: cadeiras, uma mesa para reunião, armário, aparelho de ar condicionado.
Sala de espera:cadeiras sem rodízio para visitante; mesa de canto para escritório; gaveteiro com rodízios;

arquivo; armário; prateleiras; cadeira giratória com rodízios, altura dos braços e assento regulável; lixeiras para
acondicionar resíduo comum e reciclável; aparelho de ar condicionado.

Supervisão de enfermagem: poltronas, armários, mesas, cadeiras, computador, impressora, ventilador de teto,
microondas.

Locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira
com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo possuem tampa
de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor do saco
plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e aparelho de ar condicionado, e natural através de janelas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     8

GERENTE ENFERMAGEM     1

SEC. ADMINISTRATIVO     1

   10

11.35. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de vida; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com cateter venoso periférico; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição
parenteral (NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI,
UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Encaminhar os
pedidos para manutenção e almoxarifado; Revisar as pastas; Participar nas reuniões semanais da chefia de enfermagem;
Trocar a cânula externa de traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de tórax em aspiração
contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a
avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações
clínicas significativas dos pacientes ao médico Retirar o cateter venoso invasivo ( intracatch, flebotomia, pic); Realizar
punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas, entéricas e vesicais.
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b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, foco de luz, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico,
Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um
colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.35. 2 - GERENTE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar processo seletivo de enfermeiros, através de prova escrita, psico teste, entrevista técnica e
administrativa, em conjunto com o RH, considerando também os estágios extra curriculares dos candidatos e respectiva
avaliação do enfermeiro supervisor de estágio; Realizar processo seletivo de técnicos de enfermagem; Encaminhar e
realizar capacitação técnica dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, ; Realizar avaliação de desempenho dos
enfermeiros e participar da avaliação de desempenho dos técnicos de enfermagem em conjunto com os enfermeiros da
unidade; Acompanhar os indicadores e planejar os novos processos de acordo com as necessidades; Definir e
acompanhar os processos assistenciais; Participar das reuniões de gerências e chefias quinzenalmente agendadas pela
administração; Coordenar e participar de reuniões com chefias de enfermagem das unidades operacionais e um
representante da supervisão, quinzenalmente; Convocar e coordenar reuniões extra ordinárias com todos os enfermeiros;
Participar das reuniões setoriais em conjunto com os enfermeiros da unidade, quando solicitado ou necessidade de
acompanhamento; Prever equipamentos, materiais e utensílios para viabilizar o funcionamento das novas unidades
operacionais e serviços; Prever equipamentos, materiais e utensílios encaminhando- os para autorização e compras;
Previsão de recursos humanos de enfermagem de acordo com a resolução de 2003, que define o dimensionamento de
pessoal; Prever a continuidade da assistência de forma efetiva, eficaz visando qualidade e segurança técnica dos serviços
de enfermagem; Encaminhar desligamentos e respectivas substituições dos profissionais de enfermagem. Fazer escala
dos enfermeiros mensalmente.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.35. 3 - SEC. ADMINISTRATIVO

a) Atividades Desenvolvidas:

Digitar trabalhos em geral para a área da enfermagem; Redigir e digitar correspondências e comunicações;
Organizar o arquivo de gerência de enfermagem; Digitar escalas da equipe de enfermagem; Agendar reuniões;
Encaminhar férias, horas extras e memorandos para o Recursos Humanos; Atender o público interno e externo;
Encaminhar documentos para as unidades e/ou setores pertinentes; Organizar agenda profissional; Fazer e receber
ligações externas e internas; Elaborar planilhas e gráficos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:
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Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.36 SETOR: C.C.I.H

a) Finalidade do Setor:

Realizar programas de prevenção e controle de infecções hospitalares para proteger os pacientes contra
infecções e impedir a propagação de infecções de pacientes para funcionários e visitantes.

b) Descrição do Setor:

A CCIH possui duas salas totalizando uma área de aproximadamente 29,95m². O piso é todo em paviflex,
cantos arredondados, exceto alguns banheiros que possuem piso cerâmico. As paredes são todas em alvenaria,
revestidas por reboco, massa e tinta. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as salas.

Sala de Espera da CCIH: armário; cadeiras sem rodízio para visitante; mesa; cadeira giratória com assento
regulável; microcomputador; impressora; lixeira comum para acondicionar resíduo comum.

Teto de concreto armado com rebaixo em gesso; piso de paviflex com cantos arredondados; porta de abrir em
madeira; janela de correr em alumínio com vidro liso e persiana vertical.

Sala de Atendimento da CCIH: aparelho de ar condicionado; mesas auxiliar; cadeiras giratórias com altura do
assento regulável; microcomputadores; lixeiras para acondicionar resíduo comum e reciclável.

Teto de concreto armado com rebaixo em gesso; piso de paviflex com cantos arredondados; porta de abrir em
madeira; janela de correr em alumínio com vidro liso e persiana vertical.

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel
toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por
pedal.

Todos locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no setor para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável e
revestimento de material liso, lavável e impermeável. 

Todas as portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. As janelas são
basculantes de ferro, pintadas de cor clara, com vidro canelado ou de correr em alumínio com vidro liso.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MEDICO     1

ENFERMEIRO     2

SEC. ADMINISTRATIVO     1

    4

11.36. 1 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Rotinas em unidades fechadas; Controlar antimicrobianos no hospital; Visitar a pacientes com infecções;
treinamento pessoal; Elaborar rotinas de controle de infecção hospitalar.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais. Serão de 04 (quatros)horas diárias, conforme escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Estetoscópio, computador e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, blusa e camisa do centro cirúrgico e obstétrico, avental manga longa e curta, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante e fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Perfurocortantes e fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.36. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

CCIH: Prevenção de infecções e contribuir com medidas específicas para que não ocorra a disseminação de
microrganismos dentro do hospital; Planejamento, coleta de dados - Busca ativa diária nas unidades, relatórios mensais
para a direção, unidades e vigilância sanitária; Políticas e controle de antimicrobianos junto a médica; Rotinas de controle
de infecção na instituição; Notificações junto à vigilância epidemiológica; Controle de água; Controle de acidentes de
trabalho com material biológico; Orientações sobre isolamentos, para a enfermagem, serviços de apoio, terceirizados,
familiares e pacientes, inclusive dentro do isolamento; Investigação de surtos; Treinamento da equipe de enfermagem,
manutenção, nutrição, higienização, lavanderia e administrativo; Avaliação e padronização de novos materiais.

Grupo de Lesões de Pele: Avaliação de pacientes portadores de lesões de pele por solicitação do enfermeiro
da unidade ou do médico assistente; Realização de curativos complexos, que necessitem desbridamento instrumental
que o enfermeiro possa realizar; Sugestão do uso de coberturas e de curativos; Confecção junto ao grupo de protocolos
de trabalho com curativos; Realização de cotação para aquisição de materiais de curativo; Reuniões mensais do grupo;
Realizar treinamentos com a enfermagem sobre curativos.

Suporte Nutricional: Educação continuada em todos os setores sobre a terapia nutricional; Realizar serviço de
consultoria para todas as unidades.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

CCIH:Computador, telefone e material de expediente.
Grupo de Lesões de Pele: Instrumental para curativos como tesoura, pinça anatômica, pinça hemostática e

bisturi.

Suporte Nutricional: Estetoscópio

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, blusa e camisa do centro cirúrgico e obstétrico, avental manga longa e curta, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes, fluídos corporais e produtos químicos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.36. 3 - SEC. ADMINISTRATIVO

a) Atividades Desenvolvidas:

Digitar os dados na forma de tabela e gráficos. Entregar nas Unidades Críticas (UTI Adulto, UCOR, UTI
Neonatal) e Direção Técnica, tabelas e gráficos com índices de infecção hospitalar, do mês para serem avaliados e
analisados pelos setores; Entregar relatório para Escritório da Qualidade para informação de indicador; Pesquisar através
do computador nas Unidades UTI ADULTO, UCOR, UTI NEONATAL, pacientes internados, transferidos ou óbitos;
Atualizar as planilhas diariamente, informando a internação, transferência, alta e óbitos dos pacientes internados; Apurar
no último dia de cada mês, todos os dados preenchidos de 01 a 31, encontrados nas planilhas para que possamos
avaliar qual foi o índice de infecção hospitalar nas Unidades UTI Adulto, UTI Neonatal e UCOR; Computar os dados,
elaborar as estatísticas de Infecção Hospitalar que são apresentadas em pizzas com o índice de infecção das unidades
mencionadas. Estas informações são reproduzidas em várias cópias e entregues a Provedoria, Direção Técnica e
respectivas unidades; Listar, no final de cada mês, os pacientes internados que tiveram infecção na corrente sanguínea
relacionado a cateter venoso central, através das informações existentes na ficha dos pacientes internados. Após contar
os dias de catéter usado por cada paciente; Calcular a quantidade de dias, e informar ao Escritório da Qualidade e Diretor
Técnico; Informar a Vigilância Epidemiológica via fax, toda semana, se houve ou não paciente com suspeita ou infecção
na chegada ou durante a internação no HCAA; Elaborar mensalmente a escala de sobre-aviso de Antibióticos; Entregar
na telefonia, Supervisão de Enfermagem e aos Médicos que participam da referida escala.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blazer, camisa.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
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-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em
altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.37 SETOR: PATOLOGIA

a) Finalidade do Setor:

Realizar exames citopatológicos e histopatológicos.

b) Descrição do Setor:

O Laboratório de Patologia possui uma área de aproximadamente 44,26m² composta pelas seguintes salas:
Secretaria: 7,77m²; Sala de Clivagem e Preparo das Peças: 9,80m²; Sala de Patologista Microscopia: 7,02m²; Laboratório
Citopatologia Histopatologia: 11,10m²; Circulação: 6,4m²; WC: 2,17m².Possui pé-direito de 2,85m para todos os
compartimentos e o piso é todo em cerâmica. Paredes externas em alvenaria revestidas por reboco, massa e tinta,
exceto as paredes internas que são em alvenaria e divisórias em eucatex. O teto é em laje de concreto armado com
rebaixo de gesso e piso cerâmico em todas as salas.

Portas de abrir em madeira ou de eucatex e as janelas de abrir em madeira com vidro liso todas revestidas de
material liso, lavável, impermeável e de cor clara.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
possuem cinco rodízios, altura do assento, encosto e braços regulável e revestimento de material liso, lavável e
impermeável.Para lavagem de materiais existe um balcão com tampo e uma cuba em aço inoxidável.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado
por meio de etiqueta e da cor do saco plático, exceto o coletor rígido que é uma caixa apropriada para acondicionar
material perfurocortante.

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável.
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c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador, exaustor e aparelho de ar condicionado e natural através de janela e
porta.

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e a natural por janelas em todas as salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

    0

11.37. 1 - AUX. DE LABORATORIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Manipular peças cirúrgicas; Inclusão das peças; Cortes das peças; Coloração e montagem das peças;Limpeza
dos frascos de conservação de peças; Recolhimento e recebimento de peças do bloco cirúrgico e peças externas; Digitar
e entrega de laudos e exames, faturamento de convênios, recebimento de peças cirúrgicas, entrega de laudos e,
atendimento ao geral ao público, realiza a Macroscopia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais. Serão de 04 (quatro) horas diárias.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Materiais de procedimentos: micrótomos, cubas, estufa.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer, avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Ácido Acético 5%, Ácido Nítrico , Formol, Xilol, Parafina, Álcool Gel, Shoor, Eosina , Fixador citológico ,
Bálsamo do Canadá, Hematoxilina de Harris, Panótico Rápido, Diafanizador, Eosina Amarela, Carbonato de Lítio.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Preparação de peças para exames . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Preparação de peças cirúrgicas para exames

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Preparação de peças cirúrgicas para exames

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva VinílicaCA 21120-20722

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-Os funcionários deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de
Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: sem contato

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.38 SETOR: ONCOLOGIA

a) Finalidade do Setor:

Farmácia de Oncologia:Realizar o preparo da terapia antineoplásica, a dispensação de materiais e
medicamentos, conforme prescrição médica para que a mesma seja administrada no paciente.

Ambulatório de Oncologia:Prestar atendimento a pacientes que necessitam de tratamento onco-hematológico
ambulatorial.

b) Descrição do Setor:

Farmácia de Oncologia possui uma área de aproximadamente 54,42m² composta pelas seguintes salas: Sala
de Manipulação:7,99m²; Sala de Higienização: 10,99m²; Sala de Paramentação: 2,25m²; Ante-Câmara Entrada: 2,70m²;
Ante-Câmara Saída: 2,70m²; Área Administrativa: 25,79m²; Circulação: 2,00m².

A Farmácia de Oncologia possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex,
cantos arredondados. As paredes em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta, e algumas em gesso acartonado. O
teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso.Os móveis são de material liso, lavável, impermeável, fácil
higienização e cor clara. As cadeiras apresentam encosto, assento e braços regulável. A sala de paramentação possui
pia para a lavagem das mãos, lava olhos e chuveiro de emergência, balcão para colocação de equipamentos de proteção
individual. A sala de higienização de embalagem possui balcão com duas cubas em aço inox para higienização das
embalagens, instalação de água fria, saboneteira fixada na parede ,refrigerador para acondicionar os medicamentos,
toalheiro, coletor rígido de perfurocortante, passador de entrada, balcão com prateleiras e tampo inoxidável para organizar
o material que entra na sala de manipulação. Sala de manipulação possui cabine de segurança biológica Classe II B2
com exaustor, cadeira com encosto e assento regulável, lixeira para acondicionar resíduo tóxico, aparelho de ar
condicionado, uma ante-câmara para entrada na sala de manipulação. Sala de administração possui mesas para
microcomputador, microcomputadores, cadeiras, aparelho de ar condicionado, balcões com gavetas e prateleiras para
colocar medicamentos e materiais para manipulação dos quimioterápicos antineoplásicos, um carro de transporte de
medicação, um passador para a área de rotulagem do produto e um passador para o ambulatório de oncologia. Os locais
que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para higienização de materiais
são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com tampa, de acionamento por
pedal e os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa, de acionamento por pedal. Na farmácia existe lixeiras para acondicionar resíduos reciclável, comum e tóxico,
identificadas e distribuídas nas salas de acordo com a necessidade.

O Ambulatório de Oncologia possui uma área de aproximadamente 332,88m² composta por 4 leitos e 13
poltronas para o atendimento pelas seguintes salas: Salão dos pacientes: 108,09m²; WC: 3,23m²; Quarto para paciente
com banheiro: 24,25m²; Quarto para paciente com banheiro: 16,74m²; Sala de Punção: 13,44m²; DML: 2,02m²; Copa:
8,85m²; Rouparia: 3,15m²; WC: 2,82m²; Vestiário: 6,00m²; Sala para Material de limpeza: 0,99m²; Expurgo: 4,15m²; WC:
2,96m²; Recepção: 51,96m²; Circulação: 61,23m²; Consultório 1: 10,30m²; Consultório 2: 7,54m²; Consultório 3: 8,12m².

Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex, cantos arredonddos. As
paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta e o teto é em laje de concreto armado com rebaixo
de gesso em todas as salas.Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo
inoxidável para higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido,
lixeira com tampa, de acionamento por pedal e os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico
para copos descartáveis e uma lixeira com tampa, de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural por meio de portas e janelas. A
iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE RECEPCAO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

ENFERMEIRO     1

TECNICO ENFERMAGEM     1
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FARMACEUTICO     1

AUX FARMACIA MANIPUL     1

    7

11.38. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:

Verificar lista de pacientes internados no dia anterior; Confirmar se as internações tem autorizações; Conferir o
boletim cirúrgico de convênios do SUS; Encaminhar aos convênios solicitações médicas para atendimento ambulatoriais
e de internação; Receber e conferir e carimbar guias de atendimento e materiais OPME; Manter contato com o setor de
internação a fim de informar quanto as autorizações ou negativas dos convênios; Encaminhar autorizações de OPME,
mudanças de procedimentos, quimioterapias/medicamentos de alto custo e prorrogação dos pacientes eletivos, de
urgência, ambulatoriais e os internados para todos os convênios; Coordenar a liberação no sistema de quimioterapias e
medicações de alto custo, para pacientes eletivos. Internados e ambulatoriais, após a autorização do convênio; Realizar
conferência junto ao setor de OPME dos laudos de materiais cirúrgicos; Encaminhar autorizações de OPME para o setor
de compras, almoxarifado e centro cirúrgico; Pacientes particulares e conveniados sem cobertura para OPME e
Medicações de alto custo, entregar o orçamento para o setor de internação; Encaminhar ao setor de faturamento quando
cliente desejar pacote, alguma negociação de OPME, já com o orçamento pronto e o pedido médico; Atender as
solicitações dos pequenos convênios; Controlar nas notas de sala do CC e ficha de anestesia os procedimentos
realizados e encaminhar para as escriturarias de houver algum sem autorização; Fazer controle diário das medicações de
alto custo; Montar processos para o IPE dos materiais especiais, medicações de alto custo quando necessário;
Controlar os processos enviados ao convênio IPE para autorizações, realizando contato com o convênio e/ou paciente
sempre que necessário a fim de certificar se há autorização ou indeferimento; Anotar no relatório de cada processo, as
informações e data do contato, retorno, envio de novas solicitações do convênio; Manter em dia todos os processos do
IPE; Receber o deferimento e/ou indeferimento dos processos e encaminhar aos setores pertinentes; Realizar controle
diário do número de dias autorizados dos pequenos convênios e IPE, mantendo as escriturarias das unidades informadas
através do sistema para solicitar ao médico assistente mais dias de internação; Informar aos médicos e aos pacientes
sempre que houve negativa dos convênios; Manter a chefia das escriturarias informada quando houver alguma situação
pontual envolvendo a conta de algum paciente; Enviar para o faturamento as notas de salas, após conferência de
materiais utilizados e procedimentos com as devidas autorizações;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.38. 2 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Atividades na farmácia: Retirar os sacos de lixo, diariamente, colocar no expurgo, para recolhimento posterior.
O saco de resíduo tóxico que fica na sala de manipulação será fechado, antes da coleta, pela farmacêutica; Repor os
sacos de lixos nas lixeiras;Limpar diariamente todas as dependências da Farmácia Oncologia. A limpeza é feita com
água e sabão neutro;Fazer a desinfecção semanal da sala de manipulação e mensal de toda a Farmácia
Oncologia;Registrar em formulário próprio o dia da limpeza e desinfecção. A desinfecção das paredes, teto e chão é feita
com hipoclorito a 1% e da CFLV, mesa auxiliar de manipulação e passadores com álcool 70°, após a limpeza com
detergente neutro e água;Limpar a geladeira quinzenalmente, sempre com água e detergente neutro;Limpar a capela, a
mesa auxiliar de manipulação, os passadores e as superfícies de trabalho da sala de higienização, diariamente, com
pano úmido e detergente neutro e após desinfecção com álcool 70°;Ligar a capela após a limpeza/desinfecção, com
antecedência mínima de 30 minutos para iniciar a manipulação. Está limpeza e/ou desinfecção é realizada na cabine de
segurança após a limpeza feita pelo farmacêutico e 30 minutos com o equipamento ligado.

Atividades no ambulatório: Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos
ambientes diariamente; Repor produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos
para acondicionar os resíduos; Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes
rigídos para o expurgo; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de
utensílios; Auxiliar nas atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar
móveis e utensílios com defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Gleid Aerossol,
Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool Gel, Cera
Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo
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Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.38. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Administrar os quimioterápicos; Assistir diretamente os paciente em tratamento com quimioterápicos; Auxiliar
as punções venosas, lombares e medulares efetuadas pelos médicos.Punção venosa periférica e de cateter central
(portocath) sondagem vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa impermeável e de punho ajustável

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI
Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% ,
Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no

local onde é realizado a administração da medicação.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato
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Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.38. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Encaminhar prescrições médicas para a farmácia, buscar e conferir material/medicamento.Realizar a higiene
corporal dos pacientes; Administrar medicamentos; Manusear drogas citotóxicas; Monitorar bombas de infusão; Atender
urgências e emergências; Auxiliar em paradas cardio-respiratórias; Auxiliar punção lombar e medular feitas pelos
médicos, punção venosa periférica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça,jaleco, avental manga longa impermeável com punho ajustável.

e) Produtos químicos utilizados:

Álcool etílico, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Clorexidina 2%
(clorexidina = detergente), Oxigênio, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , PVPI Degermante, Produtos
Quimioterápicos antineoplásicos, Formalina Zincada, Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI
Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% ,
Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no

local onde é realizado a administração da medicação.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas
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Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:
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Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.38. 5 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Comprar e programar a compra de medicamentos antineoplasicos, fazer o pedido de autorizações da
medicação junto aos convênios; fazer o orçamento de medicamentos para autorização da medição junto aos convênios
ou depósito quando particular; monitorar a internação de paciente para quimioterapia e a agenda quimio marcando as
medicações que foram preparadas; receber medicamentos ordem judicial e preencher recibo conforme orientação do
setor jurídico do hospital; armazenar as medicações ordem judicial; dar informações sobre as medicações ordem judicial
quando solicitado pelo jurídico; solicitar a retirada, via setor jurídico, das medicações ordem judicial que não serão
utilizadas pelo paciente; revisar e assinar os relatórios de fechamento de mês; dar treinamento aos funcionários
envolvidos no processo da terapia antineoplásica ( almoxarifado e farmácia oncologia); enviar ao RH informações referente
aos colaboradores(escala, falta, atestado, etc); participar de treinamentos e reuniões quando convocada; divulgar
informações e rotinas aos colaboradores; alterar no sistema ¿ liberar e bloquear-produtos conforme disponibilidade;
cadastrar no sistema os pacientes do projeto remicade; dar entrada / saída de quebra, atender vencimento,
reaproveitamento, emprestimo, tranferencia, falha técnica, reposição de produto, indenização de produto; recebimento
dos fiscais da vigilância sanitária, receber e responder o relatório da mesma; elaboração dos Procedimentos
Operacionais Padrões e manual de boas práticas e atualização dos mesmos; solicitar a certificação da CFLV, realizar
contagem periódica de estoque e ajustar o mesmo junto as outras farmácias e almoxarifado e entregar relatório mensal
dos ajustes; solicitação de cadastro de medicamentos substitutos para os que estão em falta; fazer controle de
medicamento antes e após o preparo (durante separação e higienização) visando a qualidade (visualização dos frascos
ampolas, dos frascos de solução, visualização no ECRAN); armazenamento adequado das medicações, emitir relatório
(digitação, rastreabilidade, etc); solicitação de atividades de capacitação junto a direção do hospital; solicitar EPI's,
registrar intercorrência do setor, fazer estatisticas do setor, participar das reuniões da EMTA, fazer o preparo da Terapia
Antineoplásica (recebimento, prescrição, verificação de autorizações via sistema, confecção dos rótulos, fazer cálculos
de volume, concentração final, solicitar orientações do médico assistente quando em discordancia, manipulação de
medicação, revisão das digitações); preenchimentos de todos os check list, assumir as tarefas do balconista quando
este encontra-se em férias, folga - Sanitização de medicamentos, soluções e de materiais; separação de materiais e
medicamentos para o preparo e administração com check-list; passar os medicamentos e materiais necessários para o
preparo; digitação dos materiais e medicamentos que serão utilizados no preparo e administração da medicação; retirada
do medicamento preparado do passador; visualização no ECRAN; rotulagem e embalagem da medicação; transporte e
entrega protocolada da medicação nas unidades de administração; buscar medicamentos e materiais no almoxarifado e
farmácia central; pedido de medicamentos e materiais para preparo e administração das medicações e materiais de
consumo; pedido do CME; pedido alcool 70º; receber medicamentos e materiais; arquivar o laudo de analise dos
medicamentos; controle de validade dos medicamentos; materiais e kit derramamento; registro de temperatura e
umidade; registro dos horários do funcionamento da CFLV; registro dos lotes dos materiais de uso comum no prepeparo;
registrar as medicações preparadas no Livro de Registro da Oncologia; contagem de estoque; reposição das prateleiras;
digitação das NPT; participar de reuniões e treinamentos; assinar comprovantes de entrega após conferência; gerar
etiquetas com código de barras do lote; armazenamentos de materiais e medicamentos; registro de processos;
preenchimento de planilhas e check-list; ligar e desligar a CFLV; conferir autorizações; colocar no passador
medicamentos e materiais para o ambulatório; buscar e entregar empréstimos dentro do hospital e policlínica; arquivar
documentos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeição, com dois plantões de 06 horas cada, aos fins de semana.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, calculadora, geladeira, seringas, agulhas, ar condicionado split,
bandeja inox, pinça, copo graduado, ECRAN.

d) Vestimentas:

Blazer, calça, camisa de manga longa e curta, avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Álcool etílico, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Clorexidina 2%
(clorexidina = detergente), Oxigênio, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , PVPI Degermante, Produtos
Quimioterápicos antineoplásicos, Formalina Zincada.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos no

local onde é realizado a administração da medicação.

-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.38. 6 - AUX FARMACIA MANIPUL

a) Atividades Desenvolvidas:

Lavagem de medicamentos e soluções, sanitização de materiais, separação de materiais e medicamentos
para o preparo e adiministração, digitação dos materiais e medicamentos que serão utilizados no preparo da medicação
e administração, retirada do medicamento preparo do processador, visualização no ECRAN, rotulagem e ambalagem da
medicação, protocolar a entrega das medicações nas unidades, transporte da medicação até as unidades de
administração, buscar medicamentos e materiais no almoxarifado, pedido de materiais de comsumo, arquivar o laudo de
analise dos medicamentos, controle de validade dos medicamentos e materiais, registro de temperatura e umidade,
registro dos horários do funcionamento da CFLV, registrar as mediçações preparadas no Livro de Registro da Oncologia,
contagem de estoque, reposição das prateleiras e digitação das NPT.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, calculadora, geladeira, seringas, agulhas, ar condicionado split,
bandeja inox, pinça, copo graduado, ECRAN.

d) Vestimentas:

Blazer, calça, camisa de manga longa e curta, avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833
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Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.39 SETOR: LITHOTRIPSIA

a) Finalidade do Setor:

Realizar lithotripsia extra corpórea por ondas de choque nos pacientes.

b) Descrição do Setor:

O Setor de Lithotripsia possui uma área de aproximadamente 28,91m² composta pelas seguintes salas: Sala
de Espera: 9,24m²; Sala de Exame: 13,94m²; Sala de Comando: 4,4m²;e Vestiário: 1,33m².Possui pé-direito de 2,85m
para todos os compartimentos e o teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as salas. O piso é
todo em paviflex com cantos arredondados; as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa, tinta,
proteção de chumbo e acústica.

Os locais que possuem lavatórios para higienização são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira
com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. Os locais que
possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e lixeira para acondicionar resíduo
reciclável com tampa de acionamento por pedal. 

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e cor clara. As cadeiras
utilizadas no setor para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável. Os
colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo
desinfecção e fácil higienização. As portas e as janelas são de abrir com uma ou duas folhas, ambas em madeira,
revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara, exceto as portas da sala de exame que possuem
proteção acústica e de chumbo. 

Sala de Espera:Cadeiras com pé fixo revestidas de material liso, lavável e impermeável.
Sala de Exame: Um aparelho de lithotripsia extracorporea por onda de choque (Direx Medical Systems),

suporte para soro com rodízio, escada com dois degraus, lixeiras uma para acondicionar resíduo comum e infectante,
mesa de exame, coletor rígido para acondicionar resíduo perfurocortante.

Vestiário:Sala para a troca de roupa com cabides e espelho.
Sala de Comando:mesa com rodas, microcomputador, pia para lavagem das mãos, negatóscopio, lixeira,

cadeira giratória com rodízios, mesa auxiliar inoxidável com rodas, aparelho de ar condicionado.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     2

    2

11.39. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Recepcionar e preparar os pacientes para o procedimento, como: posicionamento do paciente para o
procedimento; puncionar veias, monitorização cardíaca com oximetria de pulso e cuidados de enfermagem; Preparar e
controlar o material utilizado no procedimento de lithotripsia; Tratar da conservação do aparelho; Auxiliar o médico
durante o processo de localização dos cálculos, operando o aparelho de raios-x na sala de comando; Visualizar o cálculo
no visor do computador por intermédio de raios-x com a colocação do ponto focal e em seguida é ligada a máquina Direx
Medical Systems na sala de comando, mantendo o foco no alvo (cálculo) até o final do tratamento, conforme orientação
médica; Marcar os exames; e Encaminhar as contas para a secretária do faturamento; Administrar analgésicos e
antibióticos quando o médico solicitar; Acompanhar paciente sedado até a SR (Sala de Recuperação).

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Equipamento de lithotripsia extra-corpórea com ondas de choque(Direx Medical Systems).
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d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

62,30 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Utilização do Aparelho de Rx

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
-O local deve possuir Levantamento Radiométrico e Programa de Radioproteção.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Lithotripsia . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:
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Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
-Em caso de derramento de quimioterápico utilizar o Kit que deverá estar disponível na unidade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.
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Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.40 SETOR: CENTRO DIAGNÓSTICO

a) Finalidade do Setor:

No prédio do centro de diagnóstico existe somente o serviço de portaria que orienta e controla o acesso do
público ao local e de limpeza que higieniza os corredores e a portaria do prédio, os outros serviços são de empresas
parceiras.

b) Descrição do Setor:

A portaria é uma sala com área de aproximadamente 6,12 m²com um pé-direito de aproximadamente 2,70m;
piso em paviflex; teto em laje de concreto armado; aberturas do centro de diagnóstico são de madeira com vidro liso,
revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara, exceto a portaria que possui uma porta de eucatex. As
paredes do centro de diagnóstico são de alvenaria revestidas de reboco, massa e tinta na cor clara, exceto a portaria que
possui divisórias de eucatex.Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com
papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento
por pedal.Próximo a portaria existe um banheiro de aproximadamente 2, 60m²com vaso e pia.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário: A portaria possui mesa, armário, cadeira com cinco rodízios, assento e encosto regulável. 

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial por meio de aparelho de ar condicionado e ventilador, e natural se dá através de portas e
janelas. A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todos os compartimentos, auxiliada por iluminação natural
através de janelas e portas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

PORTEIRO     2

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

    4

11.40. 1 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender ao público em geral, encaminhando- os para as unidades e setores; Distribuir crachás de identificação
a todas as pessoas que entram no hospital por qualquer que seja o motivo; Liberar as visitas de acordo com os horários e
normas no manual de orientação ao cliente; Quando necessário, ajudar no Pronto Socorro para retirar pacientes das
ambulâncias; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através de macas até as unidades de internação;
Acompanhar e facilitar o acesso do paciente/ familiar ao leito; Apresentar o leito ao paciente/ familiar mostrando o
funcionamento dos equipamentos pertencentes a este; Acompanhar a saída do cliente/ familiar e ajudar com as
bagagens e pertences; Levar os avisos de transferências de pacientes para as unidades de internação e respectivas
copas; Acompanhar pacientes até o Bloco Cirúrgico; Receber no almoxarifado os pedidos de materiais semanais do
setor, organizando-os; Confeccionar novos crachás de identificação de visitas para substituí- los quando necessário; Abrir
a Policlínica todas as manhãs de segunda a sábado às 06:30min domingos às 07:00, fechando sempre às 22:30h;
Encaminhar os prontuários de pacientes até o PS; Receber o cliente, encaminhando para atendimento de urgência ou
emergência; Encaminhar o cliente ou acompanhante para fazer ficha cadastra na recepção do PS; Cuidar fluxo de
entrada e saída; Controlar somente um acompanhante no atendimento médico e/ou enfermagem; Cuidar saída de clientes
(liberação com auxiliar de recepção); Manter porta porta de entrada de urgência encostada. Identificar firmas terceirizadas
que irão prestar serviços no interior ou exterior do Hospital de Caridade; Não permitir permanência de veículos na rampa
de acesso ao Pronto Socorro; Identificar e orientar que para entrada de qualquer eletroeletrônico devera ser feito cadastro
na portaria e pagamentos da taxa no setor financeiro com exceção de pacientes que estão internados pela filantropia;
Não permitir a entrada de pessoas sem identificação ou fora dos horários estabelecidos, salvo casos de urgência.
Solicitar autorização da enfermeira da unidade, para visitas de crianças; anotar em planilha especifica o horário do
contato com os enfermeiros e nome do enfermeiros com as informações que liberou a visita da criança; Atender as
solicitações de serviço de mensageiro, no momento da internação ou alta do paciente; Manter o sistema do serviço de
mensageiros sempre atualizado com informações pertinentes ao serviço; Receber chamadas através do sistema para
buscar pacientes com alta nas unidades de internação e bloco cirúrgico;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Nenhum

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.
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Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.40. 2 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Limpeza interna do hospital - Limpar e desinfectar as dependências do hospital; Repor produtos de higiene,
tais como papéis toalha, papel higiênico, sabonete, dentre outros descartáveis; Coletar os resíduos da unidade e setores
e levar para o expurgo; Limpar móveis e utensílios em geral.

Coleta: Coletar o resíduo (infectante, reciclável, comum, tóxico) do expurgo das unidades de internação;
Transportar e descarregar os carros cheios de resíduo no depósito; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e dos
carros de transporte.

Limpeza externa do hospital: Realizar a varreção da área externa do hospital; lavar carrinhos e materiais de
utensílios; Auxiliar nas atividades de limpeza na cozinha; limpeza de calçadas e áreas externas do hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, mangueira, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de
transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco. No centro cirúrgico, sala de recuperação e centro de esterilização de materiais utilizam roupas
cirúrgicas.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Saponáceo em pó com detergente, Twister (removedor de incrustações para sanitários),
Detergente neutro, Vaselina líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Desinfetante
Lavanda Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativo

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho. É obrigatório o uso dos EPI's recomendado.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
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-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.41 SETOR: ALMOXARIFADO

a) Finalidade do Setor:

Realizar o recebimento, estoque e dispensação de materiais em geral para o hospital.

b) Descrição do Setor:

O almoxarifado possui uma área de aproximadamente 276,35m² composta pelas seguintes salas: Sala
Administrativa: 76,00m²; Sala de Recepção: 104,54m²; WC Feminino: 1,96m²; WC Masculino: 1,96m²; Sala de
Unitarização e Etiquetação: 8,85m²; Sala de Estoque: 83,04m².Possui pé-direito de aproximadamente 2,70m para todos
os compartimentos. O piso é todo em paviflex com cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas
por reboco, massa e tinta. O teto é em laje de concreto armado. Os locais que possuem lavatórios para higienização das
mãos são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo
comum com tampa, de acionamento por pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal. 

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no setor para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável e
revestimento de material liso, lavável e impermeável. 

As portas são de ferro revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. As janelas são
basculantes de ferro, pintadas de cor clara, com vidro canelado, grade e tela.

Sala Administrativa: mesas de escritório;microcomputadores; cadeiras giratórias com regulagem do encosto,
assento e braços; armários; mesa auxiliar; cadeira sem rodízios com braços fixos para visitante; aparelhos de ar
condicionado; impressora; lixeiras para acondicionar resíduo comum e reciclável; armário; leitor ótico; balcão para
atendimento com prateleiras; escada metálica de abrir; estantes metálicas com altura móvel; estrados de madeira para
acondicionar caixas. 

Teto de concreto armado; piso de paviflex com cantos arredondados; quatro janelas basculantes de ferro com
vidro canelado, grade e tela; uma porta de ferro com uma janela basculante em vidro canelado e grade; uma escada de
acesso a sala de recepção com nove degraus revestida de paviflex com fita antiderrapante na extremidade da base do
degrau e com corrimão metálico. 

WC Feminino: vaso sanitário; pia; toalheiro; saboneteira; lixeira para acondicionar resíduo comum. 
Teto de concreto armado; piso cerâmico; janela basculante de ferro com vidro canelado; porta de madeira. 
WC Masculino: vaso sanitário; pia; toalheiro; saboneteira; lixeira para acondicionar resíduo comum. 
Teto de concreto armado; piso cerâmico; janela basculante de ferro com vidro canelado; porta de madeira.
Sala de Unitarização e Etiquetação: armário aéreo; ventilador; mesa com divisória para etiquetação;

microcomputador; cadeiras giratórias com altura do assento, encosto e braços reguláveis; lixeiras para acondicionar
resíduo reciclável.

Teto de concreto armado; piso de paviflex com cantos arredondados; janela basculante de ferro com vidro
canelado; porta de madeira.

Sala de recepção:Estante metálica; cadeira giratória com assento reguláveis; balcão; lixeira para acondicionar
resíduo comum; suporte para acondicionar cilíndros de oxigênio; ventilador de parede; estante; cadeiras giratórias com
altura do assento, encosto e braços reguláveis; mesas; microcomputadores; armário; mesa auxiliar; lixeira para
acondicionar resíduo comum; carro para o transporte de mercadorias; impressora; armário aéreo; escada metálica de
abrir; lixeira para acondicionar resíduo reciclável; aparelho de ar condicionado.

Teto de concreto armado com rebaixo em PVC; piso de paviflex com cantos arredondados; janelas basculante
de ferro com vidro canelado e grade; porta de ferro com abertura de vidro liso; rampa com proteção de borracha com
acesso à área de dispensação e depósito da farmácia; divisória de eucatex e vidro para separação do posto de
dispensação de notas.

Sala de Estoque: área de estocagem e de dispensação
Área de estocagem - mesas; computadores; impressora; cadeiras giratórias com altura do encosto, assento e

braços reguláveis; aparelho de ar condicionado; estantes de ferro com prateleiras reguláveis; lixeiras para acondicionar
resíduo comum e reciclável; estrados de madeira. Piso cimentado pintado de cor clara; forro de PVC; janelas de correr
em alumínio com vidro canelado.
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Área de dispensação: bancada com gavetas e prateleiras; caixas de plástico para dispensação da mercadoria.
Piso cimentado pintado de cor clara; forro de PVC; janela de correr em alumínio com vidro canelado e grade; porta de
ferro com basculante de vidro canelado.

Sala para material elétrico, eletrônico e de informática: estantes de ferro com prateleiras móveis.Piso
cimentado pintado de cor clara; forro de PVC; janela de correr em alumínio com vidro canelado e grade; porta de madeira.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janela tipo basculante em
ferro com vidro canelado e portas metálicas. 

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janela.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ETIQUETADOR     6

AUXILIAR ALMOXARIFE    12

CHEFE DE SETOR     1

   19

11.41. 1 - ETIQUETADOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Conferir o conteúdo das embalagens. Etiquetar materiais e medicamentos. Gerar etiquetas via sistema
informatizado. Fracionar os produtos em unidades e fixar etiquetas. Embalar em sacos na cor especifica, conforme
padrão do setor. Identificar os produtos. Sinalizar medicamentos de geladeira e oncológicos. Embalar os produtos
devidamente identificados. Organizar o setor. Preencher livro de registros. Participar de reuniões e treinamentos. Reportar
ao chefe do setor intercorrências do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, material de expediente, pinça, tesoura, leitor ótico, geladeira, ventilador

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer, avental e touca descartável.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimento do corpo (não inclui levantar, puxar, empurrar)

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.41. 2 - AUXILIAR ALMOXARIFE

a) Atividades Desenvolvidas:
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Acompanhar entregadores da transportadora. Alimentar o sistema. Armazenar produtos. Arquivar documentos.
Assinar documentos inerentes a função. Conferência de laudos e lançamento de lotes de medicamentos oncológicos.
Conferir OC e NF. Lançar NF no sistema. Controlar validade trimestral. Devolver OC e produtos. Embalar e desembalar
produtos. Encaminhar produtos para etiquetação. Imprimir relatórios e comprovantes. Lançar informações no sistema.
Manter o setor organizado. Participar de reuniões e treinamentos. Preencher tabelas. Realizar contagens de inventário.
Realizar entregas. Receber e gerar pedidos. Receber produtos. Receber e transferir para as farmácias mat/med usados
na T.A. Reportar ao chefe do setor intercorrências do setor. Tirar cópia e carimbar Danfe. Transferir mat/med para as
farmácias. Transferir materiais de consumo. Providenciar documentos para devolução parcial de produtos. Armazenar em
local específico as cartas de comprometimento das empresas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, material de expediente, ar condicionado, split, desumidificador, geladeira, carrinho de
transporte.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCarro de transporte de mercadorias

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Acidente produto quimioterápico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SKit derramamento

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

- Em caso de acidente comunicar imediatamente a chefia.
- Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas

- O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

 435HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



- Deverá estar disponível KIT de derramamento para medicações quimioterápicas, juntamente com lava olhos
no local onde é realizado a administração da medicação.

- Uso de EPI.

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.41. 3 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Supervisionar e orientar os funcionários e os setores de almoxarifado HCAA/HCAB. Monitorar o recebimento e
a dispensação. Controlar estoque. Supervisionar os colaboradores e enviar ao RH informações referentes aos mesmos,
quanto a escala, faltas, férias, pedidos de horas extras e compensações de horas, dentre outros aspectos pertinentes,
através de envio de memorando e formulários específico. Monitorar o ponto dos funcionários. Participar do recrutamento e
seleção de colaboradores. Gerar relatórios de fechamento mensais de todas as farmácias HCAA/HCAB, almoxarifado
HCAA/HCAB e inclusive farmácia Sala de Recuperação HCAA/HCAB e obra da policlínica encaminhar aos respectivos
setores e receber pós conferência, revisar e assinar o relatório específico dos almoxarifados; encaminhar todos os
relatórios de fechamento mensal para contabilidade . Elaborar rotinas e normas do setor informatizadas ou não. Cadastrar
produtos conforme normas da instituição. Programar pedido de compras de materiais de consumo. Participar de
treinamentos. Resolver intercorrências. Reportar a direção do hospital problemas pertinentes dos setores. Preencher
planilhas. Divulgar informações e novas rotinas. Realizar inventários e ajustes com outras farmácias. . Acompanhar e
participar do processo de auditoria externa. . Receber e lançar notas fiscais, doação e saída de indenização, dando
seguimento a rotina. Dar entradas, saídas e ajustes no sistema conforme rotinas. Contatar setores, serviços e
fornecedores sempre que necessário. Autorizar e solicitar empréstimos em situações emergenciais. Receber não
conformidades e encaminhar rotina. Auxiliar o Hospital de Jaguari , quando necessário, na área de estoque. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, material de expediente, split, desumidificador e geladeira.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco,camisa manga curta e longa.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de 
capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.42 SETOR: CALDEIRA

a) Finalidade do Setor:

Gerar vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves para esterilização de materiais diversos e panelas
de cozimento á vapor.

b) Descrição do Setor:

A casa de caldeira é composta pela sala de caldeiras, banheiro e depósito de lenha com as seguintes
características: pavilhão em alvenaria com cobertura em estrutura metálica e telhas de brasilite, piso cimentado; janelas
basculante de ferro com vidro canelado e decorrer com vidro liso; três portas metálicas para o exterior. Banheiro em
alvenaria, piso cerâmico, janela metálica tipo basculante com vidro canelado, porta de abrir metálica, vaso, pia e chuveiro
com água quente. Plataforma de instalação das caldeiras em concreto armado. Reservatório de água com capacidade de
3000 litros. Rede de vapor dimensionada na saída da casa de caldeira e com ramificações de acordo com as
necessidades do hospital a partir da lavanderia e cozinha. Uma caldeira Engetherm á gás GLP de 2000Kg/h de produção
de vapor, uma caldeira Engetherm á lenha de 1600Kg/h de produção de vapor e uma caldeira de vapor á lenha de
1920Kg/h de produção de vapor modelo CMHE.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de janelas tipo basculante em ferro com vidro canelado, porta de abrir em madeira
e metálica, e vão de abertura para o exterior. 

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas e vão de
abertura.
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d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

OPERADOR CALDEIRA     3

    3

11.42. 1 - OPERADOR CALDEIRA

a) Atividades Desenvolvidas:

Operação de caldeira movida a lenha: abastecimento da caldeira a lenha, transporte de lenha, controle da
pressão, retirada da cinza, limpeza da área externa da caldeira e toda a manutenção de rotina necessária para o bom
funcionamento das caldeiras.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 06 (seis) horas diárias durante cinco dias, com
intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso e um plantão de 10 (dez) horas com um intervalo de uma hora para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Caldeira flamotubular horizontal á lenha; caldeira de vapor á lenha, mista, fumo e água tubular, com três
passes de gases, modelo CMHE e carrinho para transporte de lenha.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Óleo Diesel, WT-21M, PH 7.12A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Caldeira

Intensidade/Concentração:

71,20 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   71,20   83,90   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Caldeira

Intensidade/Concentração:

26,10 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e

exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Manutenção . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Caldeira

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AToalheiro para papel

ASaboneteira com reservatório

APia para lavagem das mãos

ALixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-Deverá ser mantida as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:
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Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Caldeira

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de
conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo
com as regras de segurança estabelecidas.
-Obrigatório o uso dos Equipamentos de proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Projeção de partículas na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Caldeira

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de
conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-Obrigatório o uso dos Equipamentos de proteção Individual.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Escoriações . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta, máquina, equipamento

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
individual adequados.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.43 SETOR: LIMPEZA GERAL

a) Finalidade do Setor:

Realizar serviços de limpeza e higienização em todas as áreas do hospital tais como críticas, semi críticas e
não críticas.

b) Descrição do Setor:

Possui pé-direito de aproximadamente 2,85m (dois metros e oitenta e cinco centímetros) para todos os
compartimentos. O piso é todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por
reboco, massa e tinta. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na maioria das dependências.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido, lixeira com
tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado, e os locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.
Sala da chefia da higienização: Um armário de duas portas, quatro cadeiras sem rodízios, duas cadeiras com

cinco rodízios com altura do assento regulável, duas mesas, dois microcomputadores, uma impressora, um aparelho de
ar condicionado, um mural, lixeiras de resíduo comum e reciclável. Uma janela metálica tipo basculante com vidro
canelado, piso paviflex com cantos arredondados, forro de gesso.

Àrea externa do hospital é constituída por piso de cimento, bloquetes de concreto, lajota ou basalto.
A descrição do mobiliário e do espaço físico das dependências do hospital estão relacionadas no Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais dos outros setores e unidades de internação do hospital.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelhos de ar condicionado ou ventiladores e natural através de janelas e
portas.

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas na maioria das
salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA    20

ENFERMEIRO     2

ESCRITURARIO     1

   23

11.43. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coleta:Coletar o resíduo (infectante, reciclável, comum, tóxico) do expurgo das unidades de internação;
Transportar e descarregar os carros cheios de resíduo no depósito; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e dos
carros de transporte.
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Limpeza externa do hospital:Realizar a varreção da área externa do hospital; Lavar carrinhos e materiais de
utensílios; Auxiliar nas atividades de limpeza na cozinha; limpeza de calçadas e áreas externas do hospital.

Limpeza interna do hospital: Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos
ambientes diariamente; Repor produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos
para acondicionar os resíduos; Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes
rigídos para o expurgo; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de
utensílios; Auxiliar nas atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar
móveis e utensílios com defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, Jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBota de Borracha PretaCA 16353-26629

SBota de Borracha BrancaCA 26629-16452-16353

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Obrigatório o uso dos EPI's.

Danos à saúde
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Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-Obrigatório o uso dos EPI's.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais, esforço físico, movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
ACarro de limpeza

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção
Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queda com diferença de nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Limpeza com diferença de nível

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SFita Zebrada

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SCinto Tipo Paraquedista e TalabarteCA 14109-16589

STalabarte de segurança, tipo ''Y''CA 16441

Ações preventivas

Uso de equipamento de proteção individual.Treinamento de trabalho em altura. Medidas coletivas de proteção
quando existir perigo de projeção de materiais.

-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032
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SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada e acima de dois metros usar cinto de

segurança tipo paraquedista.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato
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Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.43. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenar e supervisionar os serviços de limpeza e higienização em todas as áreas do hospital tais como
críticas, semi-críticas e não críticas.Distribuir as tarefas entre os funcionários e estabelecer as rotinas, cuidando para que
as normas operacionais e disciplinares sejam cumpridas com eficiência. Orientar, acompanhar, avaliar e controlar a
limpeza de acordo com as rotinas. Fiscalizar a apresentação pessoal dos funcionários. Distribuir as tarefas considerando
o desempenho de cada funcionário. Trabalhar em conjunto com o setor de internação e hotelaria nas atividades que são
de interesse mútuo. Organizar os inventários para controle dos materiais e equipamentos de serviço. Comunicar a
hotelaria e manutenção os reparos necessários de serviços. Substituir funcionários de forma a assegurar a qualidade dos
serviços. Estudar e implantar o projeto do registro de objetos achados e perdidos. Implantar o programa de
gerenciamento de resíduos do tipo a e d(infectante e comum).

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, Jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

 447HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.43. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Auxiliar administrativamente as atividades da higienização; Remanejar escala de funcionários quando
necessário; Supervisionar as atividades realizadas pelos colaboradores; Solicitar produtos de limpeza e pedidos para a
manutenção; Organizar as atividades de limpeza; Conferir as datas de produtos da limpeza; Atender o telefone e entregar
recados aos destinatários; Auxiliar nas atividades burocráticas diárias; Chamar colaboradores quando solicitados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blazer, camisa manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.44 SETOR: MANUTENCAO DE PREDIO

a) Finalidade do Setor:

Prestar serviços de manutenção das instalações com a finalidade de mantê-las operando nas condições para
as quais foram projetadas, e também fazer com que retornem a tal condição, caso tenham deixado de exercê-las.

b) Descrição do Setor:
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O setor de manutenção possui uma área de aproximadamente 191,04m² composta pelas seguintes salas: sala
administrativa:9,02m², sala de manutenção:137,59m², depósito:10,17m², sala do almoxarifado da manutenção:27,26m²,
dois banheiros um com 2,32m² e outro com banheiro:4,68m². Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos e
o piso é todo em concreto cimentado. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta. O teto é
em laje de concreto armado. A almoxarifado da manutenção está localizada em frente ao setor de manutenção. O local
possui uma porta de abrir metálica com abertura em vidro canelado e duas janelas metálicas de correr com vidro
canelado. O piso em paviflex com cantos arredondados.

A sala administrativa possui uma mesa, cadeiras e um armário, uma janela para o exterior, aberturas de vidro e
porta de acesso a sala de manutenção. Na sala de manutenção existe mesas metálicas para executar os serviços,
prateleiras metálicas com caixas plásticas para organizar os materiais, quadro na parede para organizar as ferramentas e
uma sala com prateleiras para depósito de materiais, uma pia com tampo em aço inox, saboneteira com sabonete
líquido, toalheiro com toalha de papel e álcool para higienizar as mãos, suporte para copos de plástico descartáveis,
bebedouro. O banheiro é composto por vaso, pia e chuveiro com água quente. 

Os consertos dos equipamentos elétricos é feito em uma bancada adequada para o serviço com um quadro de
tomadas na parede.

A sala da engenharia elétrica possui uma área de aproximadamente 39,60m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por uma sala e um banheiro.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armários, arquivos e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços
regulável. Todos os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e natural através de portas e janelas.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e por janelas e portas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

CHEFE DE SETOR     1

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO     1

ESCRITURARIO     1

ELETRICISTA     3

AUXILIAR MANUTENÇÃO     7

   13

11.44. 1 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenação de atividades gerais do setor de manutenção; contatos com prestadores de serviços;
acompanhamento e realização dos serviços de manutenção, tais como: hidráulica, manutenção predial em geral, bem
como máquinas e equipamentos utilizados no hospital, eventualmente realiza solda elétrica, eventualmente controla o
abastecimento de combustível dos geradores.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Furadeira manual, furadeira de bancada, aparelho de solda eletrica, lixadeira, serra de bancada, aparelho de
solda elétrica, esmeril, policorte, ferramentas manuais em geral, calculadora, computador, impressora, telefone e
materiais de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e camiseta.

e) Produtos químicos utilizados:

Óleo Diesel, Graxa, Òleos Lubrificantes.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina de aparafusar
Esmeril
Politriz, lixadora, esmeril

Intensidade/Concentração:

77,90 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativo

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais de forma que os
coladores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realizar exames audiométricos periodicamente.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações não Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Processo de soldagem

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

SMáscara de SoldaCA 3702

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde
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Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a
radiação

Lesão ocular

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Manutenção . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AToalheiro para papel

ASaboneteira com reservatório

APia para lavagem das mãos

ALixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956
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Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do

setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Deverá ser mantida as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Hepatite B e C, Tuberculose, Escabiose,
conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ferramenta, máquina, equipamento, veículo

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AProteção de máquinas e equipamentos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-As máquinas devem ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Projeção de partículas na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta portátil com força motriz ou aquecimento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Escoriações . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.44. 2 - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenação de atividades gerais do setor de manutenção; contatos com prestadores de serviços;
acompanhamento e realização dos serviços de manutenção geral, tais como: hidráulica, marcenaria, manutenção predial
em geral, bem como máquinas e equipamentos utilizados no hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Furadeira manual e furadeira de bancada, lixadeira, serra de bancada, aparelho de solda elétrica, serra circular,
esmeril, policorte, ferramentas manuais em geral, calculadora, computador, impressora, telefone e materiais de
expediente.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e camiseta.

e) Produtos químicos utilizados:

Querosene, Lubrax GMA-2 (Graxa), Solvente AB-9 , Coralraz/Esmalte Sintético/Coramar Verniz Marítimo
Brilhante, Thinner, Dum Dum (cola), Adesivo Ultra Light (para junta de motores diesel), Óleo Diesel, Jimo Cupim Incolor,
Cola de Contato Madepar.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Serra, serrote
Serra Circular
Esmeril
Politriz, enceradeira

Intensidade/Concentração:

77,90 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais de forma que os
coladores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realizar exames audiométricos periodicamente.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva
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Agente ou Fator de Risco:

Radiações não Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Processo de soldagem

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

SMáscara de SoldaCA 3702

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a
radiação

Lesão ocular

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Manutenção . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Fumos metálicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Processo de soldagem
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças respiratórias

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SProteção de máquinas e equipamentos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do

setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Deverá ser mantida em dia as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Hepatite B e C, Tuberculose, Escabiose,
conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta, máquina, equipamento, veículo

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AProteção de máquinas e equipamentos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SLuva de Algodão e Látex CA 19331

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-As máquinas devem ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde
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Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Projeção de partículas na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta portátil com força motriz ou aquecimento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Escoriações . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SLuva de Algodão e Látex CA 19331

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau máximo de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.44. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Relatórios, digitações de pedidos de materiais, atender telefonemas, passar recados, agilizar orientações
sobre serviço de urgência, xerox, mensageiro, comunicar pedidos de oxigênio pelo rádio, buscar materiais no
almoxarifado, fazer controle de ferramentas emprestadas as empresas terceirizadas.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça e camisa.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-Deverá ser mantida as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Postura inadequada, geralmente sentada . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão inexistente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.44. 4 - ELETRICISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar serviços de instalação e manutenção de instalações elétricas, telefônicas e de informática;
eventualmente auxilia em outras atividades de manutenção em geral de tais como: instalações elétricas, manutenção
predial em geral, bem como manutenção preventiva e corretiva da parte elétrica de máquinas e equipamentos utilizados
no hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Multiteste, furadeira manual e furadeira de bancada, policorte, ferramenta manuais em geral.

d) Vestimentas:

Calça,Jaleco e camisa.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
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-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do

setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Deverá ser mantida as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Hepatite B e C, Tuberculose, Escabiose,
conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta, máquina, equipamento, veículo

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AProteção de máquinas e equipamentos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-As máquinas devem ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.
-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Projeção de partículas na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta portátil com força motriz ou aquecimento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SProtetor Facial CA 2207

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Escoriações . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SLuva de Algodão e Látex CA 19331

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)

Agente ou Fator de Risco:

Choque elétrico . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Instalações elétricas

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
STapete isolante

SAterramento elétrico

SCone de sinalização

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Isolante de BorrachaCA 1383

SCapacete de SegurançaCA 8304

SLuva Vaqueta (cobert.) CA 17399-14186

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Choque elétrico 

Agente ou Fator de Risco:

Queda com diferença de nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de andaime e plataforma desmontável
Escada móvel ou fixada, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SCinto Tipo Abdominal e TalabarteCA 7081

SCinto Tipo Paraquedista e TalabarteCA 14109-16589

STalabarte de segurança, tipo ''Y''CA 16441

Ações preventivas

-È obrigado o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Trabalhadores devem possuir capacitação conforme NR35 para trabalhos em altura. 

Danos à saúde

Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.44. 5 - AUXILIAR MANUTENÇÃO
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a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar serviços de manutenção geral, tais como: hidráulica, marcenaria, manutenção predial em geral, bem
como manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos utilizados no hospital; Transportar com auxílio de
carrinhos: mobiliários, equipamentos e maquinários.

Estofador:Realiza atividade de estofador, realizando manutenção, troca de esponjas e cobertura dos estofados
dos móveis do hospital. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Furadeira manual e furadeira de bancada, lixadeira, serra de bancada, aparelho de solda elétrica, serra circular,
esmeril, policorte, ferramenta manuais em geral, calculadora, computador, impressora e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco e camiseta.

e) Produtos químicos utilizados:

Thinner, Dum Dum (cola), Graxa, Òleos Lubrificantes, Tinta, Produtos Antiferrugem.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina de aparafusar
Esmeril
Politriz, lixadora, esmeril

Intensidade/Concentração:

77,90 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais de forma que os
coladores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realizar exames audiométricos periodicamente.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações não Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SAvental de RaspaCA 16030

SMáscara de SoldaCA 3702

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a
radiação

Lesão ocular

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Manutenção . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Semi Facial com FiltroCA 4115

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Fumos metálicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Processo de soldagem

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas
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-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Doenças respiratórias

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SProteção de máquinas e equipamentos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do

setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Deverá ser mantida as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Hepatite B e C, Tuberculose, Escabiose,
conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manutenção de máquinas, equipamentos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta, máquina, equipamento, veículo

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AProteção de máquinas e equipamentos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-As máquinas devem ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Projeção de partículas na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta portátil com força motriz ou aquecimento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SProtetor FacialCA 18492

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Escoriações . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva TricotadaCA 9075

SLuva de Raspa de Couro CA 5188-25822-5356

SLuva de Algodão e Látex CA 19331

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau máximo de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.45 SETOR: LAVANDERIA AREA LIMPA

a) Finalidade do Setor:

Prestar serviços de apoio ao atendimento hospitalar, responsabilizando-se pelo processamento e distribuição
da roupa em perfeitas condições de higiene e conservação na quantidade adequada a cada unidade do hospital.

b) Descrição do Setor:

A lavanderia possui uma área de aproximadamente 449,09m² com duas áreas distintas, sendo uma suja e
outra limpa, ocorrendo na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a retirada
da roupa limpa da lavadora de porta dupla, centrifugação, separação por tipo de peça, secagem e calandragem. A área
limpa possui uma área de aproximadamente 202,33m² composta pelos seguintes compartimentos: Depósito de roupa
usada:3,55m²; Rouparia: 30,24m²; Sala administrativa: 9,85m²; Sala de Lanche: 22,3m²; Vestiário masculino: 22m²;
Vestiário feminino: 22m²; Banheiro masculino: 4,68m²; Banheiro feminino: 4,68m².O pé direito é de aproximadamente
2,85m para todos os compartimentos com piso de concreto cimentado,exceto nos banheiros que é cerâmico, na sala de
lanche e administrativa que é de paviflex; paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta clara; teto
em laje de concreto armado; portas são de abrir em madeira ou metálicas; janelas são metálicas tipo basculante com
vidro canelado ou de correr com vidro liso. Na sala administrativa existe abertura de vidro liso para área limpa. Os locais
que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com
sabonete líquido, depósito de álcool gel e lixeiras para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por
pedal. No local existe bebedor de parede ou bombona com água em temperatura natural ou gelada. Lixeiras com tampa
por acionamento por pedal distribuídas no setor conforme a necessidade. Para o transporte das roupas são utilizados
carros com rodas, travas e cantos arredondados.
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Área das máquinas: Três centrifugadoras de 50Kg, uma centrifugadora de 100Kg, uma secadora de 100Kg,
três secadoras de 50Kg, uma secadora de 30Kg, uma secadora de 140Kg; duas calandras de 04 rolos cada e mesas
com revestimento de formica.

Sala de lanche - mesa, cadeiras, geladeira, balcão, microondas e pia com tampa em aço inox;
Sala administrativa - cadeira giratória com encosto, assento e braços reguláveis; mesa; armário; cadeiras com

pés fixos.

Depósito de material - localizada ao lado da sala administrativa possui estantes metálicas para acondicionar
roupas usadas.

Rouparia - mesas, balcão de atendimento e estantes metálicas.
Tanto o vestiário feminino como o masculino possuem armários com separação individual e prateleiras para a

guarda de pertences, e os banheiros são dotados de pia, vaso e chuveiro com água quente.Os móveis são revestidos de
material liso, lavável, impermeável e resistente.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador, exaustor e aparelho de ar condicionado, e a ventilação natural
através de janelas e portas. 

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e a iluminação natural por meio de
janelas e portas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

CHEFE DE SETOR     1

AUXILIAR LAVANDERIA    34

   35

11.45. 1 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenar todos atividades do setor de lavanderia e costura: coleta, lavagem, centrifugação, secagem,
Calandragem, entrega, confecção e reparos de roupas; Controlar quantidade e qualidade de enxoval, assim como a
necessidade de reposição e aquisição, bem como todos processos realizados no setor; Digitar diariamente em planilhas
a quantidade de roupas distribuída, nas unidades; Elaborar escalas de tralbaho e férias dos funcionários da Unidade de
Processamento de Roupas UPR; Realizar pedidos de compra de tecidos e utensílios em geral utilizados no setor de
costura, e produtos saneantes para lavagem de roupas; Solicitar os pedidos de aquisição, reformas, consertos de
máquinas, e registrar em ficha de controle; Solicitar via sistema ao setor de almoxarifado materiais de consumo, tecido e
confecções; Receber e supervisionar convênios de prestação de serviço comunitário com instituições sociais: VEC,
CEDEDICA e PENSEMA; Participar do processo de seleção, treinamento e acompanhamento de novos funcionários e
reciclagem dos demais; Auxiliar nas atividades gerais do setor, sempre que necessário; Atender público interno e
funcionários, orientá-los e providenciar encaminhamento para soluções

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Calculadora, microcomputador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

76,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   76,40    0,00   3 N/A  

 470HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais, de forma que os
coladores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realiza exame audiométrico periodicamente.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, cutânea, ocular

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico de modo que as medidas

referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão inexistente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.45. 2 - AUXILIAR LAVANDERIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Calandragem - Realizar a calandragem (passar) e a dobra das roupas; montagem dos kits de enxoval para
unidades; Atender a clientes internos, telefone e anotar pedidos de entrega; Dispensar roupas na lavanderia para setores
e unidades de internação; Separar roupas por tipos e colocá-las no secador, após retirá-las e encaminhá-las para o setor
de calandragem.

Centrifugação e secagem - Retirar a roupa da máquina lavadora, colocando em carros próprios para serem
centrifugadas (torcidas); Retirar a roupa da centrífuga colocando-as em carros próprios; Separá-las por tipos de peças,
colocando-as no secador; Retirá-las do secador colocando-as no carro de transporte e encaminhá-las para o setor de
calandragem; Passar roupas na calandra, dobrar e distribuir o enxoval nas unidades do hospital, transportando-as com
carro manual e anotar em planilha especifica as entregas realizadas; Atender a clientes internos, telefone e anotar
pedidos de entrega; Esporadicamente, coletar roupas já embaladas em sacos plástico nas unidades do hospital com
auxilio de carro manual e descarregar no tubo de queda; Realizar a limpeza dos filtros das secadoras, retirando o
excesso de fibras de tecido ali depositado.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos o horário de
06 (seis) horas com intervalo de 15 minutos para lanche, durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga
de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Máquinas de lavar com separação de ambientes capacidade 100kg, 140kg e 200kg; Centrifugadoras de roupa
tripé capacidade 50Kg e 100kg; Secadoras rotativas de roupa com aquecimento à vapor capacidade 50kg 130 kg; Carro
de transporte de roupas; Calandra e telefone.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

76,40 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

SProtetor Auditivo MSACA 15624
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Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais de forma que os
colaboradores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo;

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realizar exames audiométricos periodicamente.
-Chave de partida existente por chave soft starter, evitando assim o ruído da correia no momento da arrancada

do motor da secadora.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

27,30 ºC

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventilação artificial.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimaduras . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção de máquinas e equipamentos

Ações preventivas
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-Na ocorrência de acidente comunicar imediatamente a chefia ou supervisão de enfermagem e encaminhar ao
atendimento médico.

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, principalmente os dispositivos
de proteção.

-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
Adequação do quadro de comando com instalação dos seguintes itens:03 (três) botões de emergência ligados

em série com o fim de curso da grade de proteção da entrada; sistema de reset, impedindo que, em caso de falta de
energia ou falha, a máquina não retorne à condição perigosa, atendendo os itens 12.24 e seus subitens e item 12.25 da
NR-12; etiquetas adesivas nos botões de emergência e de tensão perigosa no painel de comando; chave geral rotativa
com dispositivo de travamento por cadeado na posição "desligada".

Danos à saúde

Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Choque elétrico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAterramento elétrico

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de
conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser operada com atenção e de acordo com as regras de segurança estabelecidas e

orientações do fabricante.

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
individual adequados.

Danos à saúde

Choque elétrico 

Agente ou Fator de Risco:

Queda do mesmo nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Rampa

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
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individual adequados.
-Manter a proteção antiderrapante em perfeito estado de conservação.

Danos à saúde

Contusão, esmagamento (superfície cutânea intacta)
Distensão, torção
Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Esmagamento . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Calandra, lavadora, centrífuga e secadora

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SDispositivo de segurança nas máquinas

Ações preventivas

-Instalação de dispositivos de segurança nas máquinas, como: botões de emergência; sistema de reset,
impedindo que, em caso de falta de energia ou falha, a máquina não retorne à condição perigosa; etiquetas adesivas nos
botões de emergência e de tensão perigosa no painel de comando; chave geral rotativa com dispositivo de travamento por
cadeado na posição "desligada"; botões liga/desliga impedindo religamento após uma condição de falha ou falta de
energia; contator adicional na linha atendendo o item 12.37 da NR-12; sistema de comando em 24Vcc atendendo a
NR-12 no item 12.36 e seu subitens; chave de segurança em 24Vcc com fechamento atuado por solenóide impedindo a
abertura da máquina quando a mesma estiver em movimento; relé de segurança de duplo canal para parada de
emergência e relé de segurança para monitoramento de porta com retardo na desenergização; chave de partida estrela
triângulo automática.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.46 SETOR: COSTURA

a) Finalidade do Setor:

Prestar serviços de apoio ao atendimento hospitalar, responsabilizando-se pela confecção e manutenção do
enxoval hospitalar e uniformes para funcionários.

b) Descrição do Setor:

A Lavanderia do hospital possui uma área de aproximadamente 400,05m² com uma sala da costura de
aproximadamente 34,61m² e um banheiro de 3,14m². Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos e o piso
é paviflex. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara e o teto em laje de
concreto armado. Ao lado da costura está localizada a sala de lanche com mesa, cadeiras, geladeira, fogão, microondas,
pia com tampo e cuba em aço inoxidável.

Mobiliário: cinco máquinas de costura, cadeiras, mesa para passar tecidos, mesa para o corte das peças,
cabides e prateleiras para o depósito dos tecidos.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e natural através de janelas e portas. 
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes e janelas.
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d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

COSTUREIRA     7

    7

11.46. 1 - COSTUREIRA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar corte, costura e reparo de roupas; Tirar medidas de uniformes, cortar tecido com máquina manual de
corte; Realizar a confecção completa dos diversos tipos de roupas e uniformes hospitalares; Marcar com tela de
serigrafia peças do enxoval; Solicitar materiais necessários para realização das atividades e realizar anotações de
confecções realizadas e retiradas de uso.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Serão de 08(oito) horas diárias, com intervalo de
02(dois)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Máquinas de costura tipo doméstica e industrial, máquina corte de tecido, tesoura e utensílios diversos de
costura.

d) Vestimentas:

Jaleco e calça.

e) Produtos químicos utilizados:

Silk Screen Acrilex.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produto químico - Costura . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Substância química, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da capacitação referente ao risco químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.47 SETOR: NUTRICAO E DIETETICA

a) Finalidade do Setor:

Produzir refeições de acordo com a prescrição médica, visando a recuperação do estado de saúde do
paciente.

b) Descrição do Setor:
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A nutrição possui uma área de aproximadamente 333,82m² composta pelas seguintes salas: Câmara Fria
Carnes:5,29m²; Câmara Fria Laticínios:5,29m²; Câmara Fria Hortigranjeiros:5,29m² Depósito de Material: 19,57m²;
Açougue: 12,5m²; Cozinha: 41,47m²; Sala Administrativa: 9,35m²; Dietas (confeitaria): 21,99m²; Lactário: 113,55m²;
Padaria: 32,01m²; WC: 5,6m²; Sala Pré-preparo de Hortifrutigramjeiros: 50,66m²; Área de recepção, lavagem e guarda dos
carros de distribuição:7,85m²; sala de higienização de utensílios: 41,47m²; vestiário: 30,33m²; Depósito de produtos de
limpeza:3,40m².

O pé-direito de aproximadamente 3,68m para todos os compartimentos e o piso cerâmico com ralo para
escoamento, exceto o piso da sala administrativa que é paviflex com cantos arredondados. As paredes são todas em
alvenaria, revestidas por reboco e tinta, exceto as paredes da sala administrativa que é de eucatex e o teto em laje de
concreto armado. As portas são de abrir metálicas, madeira ou eucatex, com uma ou duas folhas, e as janelas tipo
basculante ou de correr, em alumínio ou madeira, com vidro liso ou canelado, tela e grade.

O lactário está dividido em antesala, sala de dispensação e distribuição, sala de preparo e envase, área de
envase, área de recepção e preparo, área de recepção de mamadeiras, sala de recepção e desinfecção e área de
desinfecção. As salas possuem ar condicionado split, armários em inox, freezer, coifa, bancada com cadeira giratória,
fogão, microondas e pia de inox.

Padaria: Monta carga, armário para crescer as massas, armário de porta para acondicionar as massas, forno
elétrico de três câmaras e outro de uma câmara ambos com temporizador, amassadeira industrial elétrica, cilíndro
industrial elétrico, batedeira industrial, pia em aço inox para lavagem de materiais utilizados na confecção das massas,
mesas auxiliares para apoiar os recipientes para acondicionar a matéria prima e as massas, mesa para confeccionar os
pães, dois freezer horizontal em inox, recipiente em aço inox para acondicionar a farinha a granel, armário para guardar
parte da matéria prima utilizada na padaria.

Confeitaria: balcão refrigerador, mesas auxiliares e uma mesa com tampo de inox para confeccionar os
lanches,forno microondas, balcão de aço inox com duas cubas, mesa auxiliar de inox com rodas, armário, extrator de
suco industrial, fogão industrial, selador, exaustor, saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel.

Cozinha: Freezer, geladeira, mesas auxiliares com tampo de inox para colocação das bandejas térmicas;
balcões térmicos tipo buffet elétrico com seis bandejas cada; carros de distribuição em aço inox com três ou quatro
prateleiras e rodas para distribuir as refeitções nas unidades de internação; quatro panelas à vapor; seis exaustores; seis
coifas; fogão industrial com oito queimadores; fogão doméstico com quatro queimadores; um fogão doméstico com seis
queimadores; balcões com uma ou duas cubas cada,

tampo inoxidável e torneiras de água quente e fria;
liquidificador industrial, carros de supermercado para transportas carga; refrigerador vertical; balcão com
tampo inoxidável para depósito de utensílios; bebedor com água potável próximo ao suporte para com copos

descartáveis; freezer horizontal de duas tampas; elevador monta carga; câmara fria revestida de azulejo, câmara fria
revestida de inox; cafeteira industrial;forno microondas, grelha.

Depósito de utensílios de cozinha: prateleiras, armários, carro inoxidável fechado para o transporte de lanches;
mesa e refrigerador vertical de seis portas.

Açougue: mesa com tampo inoxidável; balcão com tampo inoxidável, uma cuba, torneiras com identificação de
água quente e fria; máquina de moer carne; cerra elétrica; balança eletrônica; freezer horizontal com quatro tampas;
freezer horizontal com duas tampas; toalheiro com toalha de papel e saboneteira com sabonete líquido.

Pré-preparo de hortifrutigramjeiros: bancadas inoxidável com cubas e instalação de água quente e fria; armário
aéreo em aço inoxidável; mesas em aço inoxidável com rodas e travas; estantes com prateleiras em aço inoxidável;
caixas plásticas para depositar as frutas e verduras; pallets de madeira e metálicos; descascador de batatas; cortadores
de legumes; balança plataforma, monta carga, produtos secos e perecíveis

Depósito de produtos de limpeza: pia de inox e prateleiras de inox para depositar os produtos de limpeza
acondicionados em galões plásticos identificados e rotulados.

Depósito de matéria prima: prateleiras metálicas onde os produtos embalados são depositados e monta carga
para transporte dos produtos do subolo 2 para o subsolo1.

Sala administrativa: bancadas; microcomputadores; impressora; cadeiras giratórias com encosto, assento e
braços regulável; gaveteiro ; armário; estante; ventilador de teto; aparelho de ar condicionado; lixeiras com tampa de
acionamento por pedal.

Locais que são utilizados para lavagem de mãos ou utensílios de cozinha são providos de toalheiro com papel
toalha, saboneteira com reservatório para sabonete líquido e álcool gel. O tanque em aço inoxidável utilizado para
lavagem das mãos é provido de torneiras com acionamento por cotovelo. As lixeiras utilizadas no setor possuem
identificação do tipo de resíduo que estão acondicionandos e tampa com acionamento por pedal. As torneiras onde são
instaladas água fria e quente possuem identificação.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e exaustor e natural através de janelas
e portas. A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

COZINHEIRO    11

COPEIRO    60

AUXILIAR DE COZINHA    23

PADEIRO     2
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AUXILIAR DE LIMPEZA     5

NUTRICIONISTA     7

  108

11.47. 1 - COZINHEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Higienizar as mãos adequadamente;Conferir cardápio do dia iniciando a preparação referente a sua função;
Separar os gêneros necessários para a produção do seu turno;Produzir o arroz e/ou feijão e/ou sopa e/ou carne e/ou
complemento e/ou dietoterapia; Iniciar o preparo das refeições; Deixar pré-preparado os alimentos para o próximo turno;
Auxiliar a servir as bandejas térmicas das refeições; Higienizar utensílios, equipamentos e o local de trabalho; Armazenar
corretamente todos os gêneros alimentícios; Auxiliar no recebimento de gêneros alimentícios, conferindo a qualidade do
produto bem como a data de validade impressa nas embalagens dos gêneros, preconizando utilizar os com menor
validade; Preparar e embalar os lanches dos funcionários noturnos; Verificar a temperatura do cozimento dos alimentos;
Realizar o cálculo de per capita dos alimentos e preparações; Conferir e organizar os alimentos do cardápio do dia
posterior; Passar o plantão ara o colaborador do próximo turno.

(Lactário)Preparar as mamadeiras dos bebês internados na instituição de acordo com a prescrição médica;
diluindo as fórmulas padronizadas no hospital; Distribuir e recolher as mamadeiras nas unidades de internação; Higienizar
todas as mamadeiras e bicos utilizados; Entregar e recolher as mamadeiras e bicos no centro de materiais para a correta
esterilização; Controlar o estoque dos leites, realizando pedidos duas vezes na semana para a farmácia; Realizar os
controles de temperaturas de ambiente e geladeira do lactário; Atentar sempre para a correta higienização e
manipulação, lavando as mãos e utilizando avental estéril e luvas para evitar contaminações;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais com turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário
de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e
refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Fogão, forno combinado, pastrought, liquidificador, facas, micro-ondas, geladeira, termômetro, panelas a vapor,
picador de legumes manual, fritadeira, descascador de legumes, amaciador de bifes, câmara fria e fatiador de frios.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Hipoclorito de sódio 1%, Desinfetante Lavanda Neutro,
Detergente Neutro / Detergente Copa, Sabonete Líquido, Hipoclorito 0,0625%, Facilin Líquido, Greasecuter Plus.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

25,30 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

12:33 15:42   25,30    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

SExaustor

SCoifa

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
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Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e
exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Agente ou Fator de Risco:

Frio . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Câmara fria

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SJapona TérmicaCA 28403

Ações preventivas

Organização na rotina de trabalho, evitando as entradas desnecessárias na câmara fria.

Danos à saúde

Congelamento, geladura e outros efeitos de exposição a baixa temperatura

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - SND . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de SegurançaCA 9128

SBota de BorrachaCA 26629

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .
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Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ferramenta manual sem força motriz, NIC
Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Térmica GrafatexCA 9277

SLuva de fios de aço para corteCA 10226

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do
setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Queda do mesmo nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício
Escada permanente, degraus permitem apoio integral do pé

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)
Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.47. 2 - COPEIRO
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a) Atividades Desenvolvidas:

Higienizar as mãos adequadamente; Apresentar-se para todos os pacientes novos que internarem na unidade,
chamando-o pelo nome; Conferir com a enfermagem possíveis alterações da dieta no mapa de ocupação dos clientes;
Encher as térmicas com café e leite para utilizar no café da manhã; Montar o carro com os gêneros necessários para
servir o café da manhã de acordo com o número de pacientes internados; Observar sempre a data de validade impressa
nos produtos industrializados; Limpar a mesa do cliente com álcool 70% e seca com toalha descartável; Ao deixar a
bandeja do café da manhã, recolher a jarra de hidratação, explicando para o cliente que será realizado a desinfecção,
deixando um copo descartável de 300 ml com água para as medicações; Higienizar com água quente e sabão neutro,
esfregando bem com a esponja as bordas das jarras diariamente, deixando de molho no Hipoclorito 1% (usando a
mascara de carvão ativado EPI) conforme rotina uma vez na semana; Recolher após 30 minutos as bandejas das
refeições, iniciando pelo primeiro quarto entregue; Conferir se todos os materiais e utensílios encontram-se dentro da
bandeja, deixando talheres descartáveis para o cliente caso solicitar;Entregar a jarra de hidratação com água,
devidamente higienizada; Retornar ao SND, na copa centralizada para a higienização das louças; Retirar os resíduos das
bandejas e fazer a separação correta dos lixos em sacos de cor azul ou preta; Realizar a higienização das bandejas e
utensílios, usando luva de borracha (EPI), sabão neutro e água quente; Solicitar até às 8h30min os pedidos de lanches
para os clientes com dietoterapia, entregando para a confeitaria; Buscar na confeitaria a colação às 9h30 e entregar aos
clientes às 10h; Entregar na cozinha os cartões de dietas dos clientes, para o preparo do almoço até às 8h; Entregar na
cozinha dietética os pedidos de dietas especiais até às 9h; Auxiliar a confeitaria a encher cremeiras com gelatina,
cremes, salada de fruta, separar barra de cereal, embalar frutas já desinfectadas, etiquetar iogurte, etc; Após a lavagem
da louça, borrifar com álcool 70% todos os talheres de inox; Realizar a contagem dos utensílios de acordo com o check
list da copa, registrando a quantidade no caderno de controle e comunicando as colegas ou nutricionistas, caso a
contagem esteja incorreta; Montar o kit de talheres (garfo, faca, colher de sopa, guardanapo de papel e palito) para o
almoço e jantar; Registrar e gozar o intervalo de 15 minutos se estiver de 6 horas ou o intervalo de 2 horas, se estiver de
plantão de 12h; Servir as refeições do almoço e do jantar na bandeja térmica de acordo com a dieta prescrita; Entregar as
refeições aos clientes, repetindo a mesma rotina do café da manhã e demais refeições; Auxiliar na padaria embalando o
lanche da tarde dos clientes conforme a dieta e contagem dos mapas de ocupação; Limpar diariamente os carros de inox
das refeições com água e sabão neutro, secar e passar a pasta de inox; Higienizar e organizar o ambiente de trabalho
usando luva de borracha (EPI); Seguir as orientações dos check list de limpeza da copa;Utilizar máscara de proteção
N95 em caso de isolamento, na dúvida, contatar a enfermeira (o) do CCIH ou a nutricionista; Auxiliar na cozinha ou
confeitaria ou lactário, podendo lavar e secar as louças, secar as mamadeiras e seus utensílios, lavar saladas, organizar
armários, servir saladas em saladeiras, bem como auxiliar no corte de legumes ou frutas desde que esteja utilizando a
luva de proteção para corte (EPI);Separar os panos de prato sujos para a lavanderia, colocando-os em sacos de cor
verde, no final do turno; Passar o plantão ao colega do turno seguinte; É expressamente proibido auxiliar como
cozinheira, fritando ou cozinhando alimentos, mexendo em forno de refeições para o almoço e o jantar, sem a
autorização da nutricionista RT. Comunicar acidentes de trabalho ou problemas de saúde para a nutricionista RT
encaminhar ao médico do trabalho; Somente é permitido o uso do fogão para aquecer o leite e o café antes de colocá-los
nas térmicas, sempre utilizando luvas térmicas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Liquidificador, micro-ondas, fogão a gás, geladeira e utensilios de cozinha em geral.

d) Vestimentas:

Calça, jaléco, avental e touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Hipoclorito de sódio 1%, Detergente Neutro / Detergente
Copa, Sabonete Líquido, Facilin Líquido, Trump S, Jet Dry.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

25,30 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação
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12:33 13:15   25,30    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

SExaustor

SCoifa

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e

exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Agente ou Fator de Risco:

Frio . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Câmara fria

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Permanente / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SJapona TérmicaCA 28403

Ações preventivas

Organização na rotina de trabalho, evitando as entradas desnecessárias na câmara fria.

Danos à saúde

Congelamento, geladura e outros efeitos de exposição a baixa temperatura

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - SND . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Hepatite B e C, Tuberculose, Escabiose,
conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC
Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Térmica GrafatexCA 9277

SLuva de fios de aço para corteCA 10226

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do
setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Queda do mesmo nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício
Escada permanente, degraus permitem apoio integral do pé

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
ACone de sinalização

AAntiderrapante em degraus de escadas

AFita Zebrada

APlaca indicando piso molhado

Ações preventivas
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-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)
Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.47. 3 - AUXILIAR DE COZINHA

a) Atividades Desenvolvidas:

Higienizar as mãos adequadamente; Conferir cardápio do dia iniciando a preparação referente a sua função;
Auxiliar e/ou produzir as refeições, lanches, colação, sobremesas, ceia, chás e cafés; Pré preparar (higienizar,
descascar, picar...) todos os gêneros necessários para a confecção dos cardápios; Separar os gêneros necessários para
a produção do seu turno; Higienizar utensílios, equipamentos e o local de trabalho; Deixar pré-preparado os alimentos
para o próximo turno; Auxiliar no recebimento de gêneros alimentícios, conferindo a qualidade do produto bem como a
data de validade impressa nas embalagens dos gêneros, preconizando utilizar os com menor validade; Auxiliar a servir as
bandejas térmicas das refeições; Armazenar corretamente todos os gêneros alimentícios; Preparar e embalar os lanches
para os funcionários noturnos; Verificar a temperatura do cozimento dos alimentos; Realizar o cálculo de per capita dos
alimentos e preparações; Conferir e organizar os alimentos do cardápio do dia posterior; Passar o plantão para o
colaborador dopróximo turno.

(Lactário)Preparar as mamadeiras dos bebês internados na instituição de acordo com a prescrição médica;
diluindo as fórmulas padronizadas no hospital; Distribuir e recolher as mamadeiras nas unidades de internação; Higienizar
todas as mamadeiras e bicos utilizados; Entregar e recolher as mamadeiras e bicos no centro de materiais para a correta
esterilização; Controlar o estoque dos leites, realizando pedidos duas vezes na semana para a farmácia; Realizar os
controles de temperaturas de ambiente e geladeira do lactário; Atentar sempre para a correta higienização e
manipulação, lavando as mãos e utilizando avental estéril e luvas para evitar contaminações;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais com turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário
de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e
refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Facas, cafeteira, leiteira, panelas, utensílios gerais de cozinha, máquina de cortar frios, liquidificador doméstico
e industrial, espremedor de frutas, batedeira, carro transporte e ralador de legumes, fritadeira, forno elétrico.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Álcool Etílico 70%, Hipoclorito de sódio 1%, Detergente Neutro / Detergente Copa, Sabonete Líquido,
Hipoclorito 0,0625%, Oasis Enforce, Facilin Líquido, Greasecuter Plus.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

25,30 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

12:33 13:15   25,30    0,00   3 N/A  
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

SExaustor

SCoifa

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e

exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Agente ou Fator de Risco:

Frio . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Câmara fria

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SJapona TérmicaCA 28403

Ações preventivas

Organização na rotina de trabalho, evitando as entradas desnecessárias na câmara fria.

Danos à saúde

Congelamento, geladura e outros efeitos de exposição a baixa temperatura

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - SND . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de SegurançaCA 9128

SBota de BorrachaCA 26629

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

 490HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC
Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Térmica GrafatexCA 9277

SLuva de fios de aço para corteCA 10226

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do
setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Queda do mesmo nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício
Escada permanente, degraus permitem apoio integral do pé

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
ACone de sinalização

AAntiderrapante em degraus de escadas

AFita Zebrada

APlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)
Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.47. 4 - PADEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Registrar o cartão ponto de acordo com o horário estabelecido; Higienizar as mãos adequadamente; Preparar e
embalar os pães, bolos, bolachas e cucas servidos nas refeições e lanches do hospital; Controlar o estoque de gêneros
utilizados pela padaria; Higienizar os utensílios e equipamentos utilizados; Organizar e higienizar o local de trabalho;
Preparar e embalar os lanches dos funcionários noturnos; Porcionar bolachas para os setores administrativos. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais com turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário
de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e
refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Forno elétrico, amassadeira, cilindro, batedeira, torradeira, formas e utensílios gerais de cozinha.

d) Vestimentas:

Avental, calça, jaleco e touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Detergente Neutro /
Detergente Copa, Sabonete Líquido, Hipoclorito 0,0625%, Facilin Líquido, Greasecuter Plus.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

26,90 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

10:52 12:20   26,90    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SVentilação artificial

SExaustor

SCoifa

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e

exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.
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Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Agente ou Fator de Risco:

Frio . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Câmara fria

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SJapona TérmicaCA 28403

Ações preventivas

-Organização da rotina de trabalho, evitando as entradas desnecessária na câmera fria.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Congelamento, geladura e outros efeitos de exposição a baixa temperatura

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - SND . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de Segurança EVACA 31898

SBota de BorrachaCA 26629

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura, corte, etc. . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ferramenta manual sem força motriz, NIC
Material incandescente ou quente
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
ALuva Térmica GrafatexCA 9277

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do
setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de conservação, limpas e oleadas.
-A máquina dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Queimadura ou escaldadura

Agente ou Fator de Risco:

Queda do mesmo nível . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício
Escada permanente, degraus permitem apoio integral do pé

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
ACone de sinalização

AAntiderrapante em degraus de escadas

AFita Zebrada

APlaca indicando piso molhado

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.

Danos à saúde

Escoriação, abrasão (ferimento superficial)
Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Esmagamento . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção de partes móveis
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Ações preventivas

-Todas as máquinas devem ser mantidas num perfeito estado de
conservação, limpas e oleadas.
-Os utensílios de cozinha dever ser manipulada sem distrações e de acordo com as regras de segurança

estabelecidas.

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
individual adequados.

Danos à saúde

Contusão, esmagamento (superfície cutânea intacta)

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.47. 5 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo; Limpar e desinfectar utensílios, equipamentos, móveis, piso, paredes, portas, janelas e telas
do SND e refeitório dos funcionários; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar
material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Será de 06 (seis) horas diárias,sendo que 1 (um) dia
por semana será de 12 (doze)horas com intervalo de 2(duas)horas para descanço e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar, carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM (Espuma limpadora
instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina líquida, Gleid Aerossol,
Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Hipoclorito de sódio 1%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato de SegurançaCA 9128
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Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.47. 6 - NUTRICIONISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Registrar o cartão ponto de acordo com o horário estabelecido; Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades (sadios e enfermos); Planejar, organizar, administrar e avaliar a unidade de alimentação e nutrição; Efetuar
controle higiênico-sanitário; Atuar em conformidade ao manual de boas práticas; Realizar a compra das dietas enterais
de acordo com cotação realizada; Realizar as compras dos gêneros alimentícios; Realizar o pedido diário para
almoxarifado e farmácia semi industrial; Desenvolver os cardápios; Receber os gêneros alimentícios, conferindo a
qualidade do produto bem como a data de validade impressa nas embalagens dos gêneros, preconizando utilizar os com
menor validade; Controlar o estoque dos gêneros; Realizar avaliação nutricional através da Avaliação Subjetiva Global¿
nos paciente internados e com pedido do médico assistente; Realizar orientação de alta nutricional aos pacientes em
que o médico assistente solicita; Elaborar as escalas de serviço dos colaboradores da copa, cozinha e nutricionistas,
bem como a escala de férias dos colaboradores; Digitar notas fiscais; Realizar treinamento periódicos com os
colaboradores do setor, além de treinamento admissional com os novos contratados; Participar do planejamento da
estrutura e funcionalidade do setor; Responder pelo setor perante o setor de Recursos Humanos e Administração.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais com turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário
de 06 (seis) horas durante os 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e
refeição ou serão de 08(oito) horas diárias, com intervalo de 02(dois) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco, touca descartável.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Material incandescente ou quente

Intensidade/Concentração:

25,30 ºC

Metodologia utilizada:

Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

12:33 13:15   25,30    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SVentilação artificial

SExaustor

SCoifa

Ações preventivas

Avaliação da sobrecarga térmica.
Controle da temperatura através de ventiladores e ar condicionado, e de exaustão por meio de coifas e

exaustores.

Utilizar boas técnicas no manuseio de superfícies e substâncias quentes.

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Agente ou Fator de Risco:

Frio . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Câmara fria

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Permanente / N/A / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SJapona TérmicaCA 6654-28403

Ações preventivas

-Organização na rotina de trabalho, evitando as entradas desnecessárias na câmara fria.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Congelamento, geladura e outros efeitos de exposição a baixa temperatura

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.48 SETOR: FARMACIA

a) Finalidade do Setor:

Manter estoque e realizar a dispensação de medicamentos e materiais para o consumo de unidade e serviços.

b) Descrição do Setor:

Farmácia Central possui uma área de aproximadamente 243,14m² composta pelas seguintes salas: Sala
Atendimento: 22,17m²; Sala Administrativa: 8,1m²; Depósito de Material: 96,66m²; Sala de Dispensação: 96,48m²; Sala
de Devoluções: 4,00m²; Circulação: 11,73m²; Sala de Lanche: 4,00m².Possui pé-direito de 2,85 m para todos os
compartimentos e o piso é todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por
reboco, massa e tinta de cor clara. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso. A recepção do setor
possui uma bancada para atendimento, uma bancada para o computador e duas prateleiras metálicas para organizar as
medicações que serão dispensadas. As cadeiras possuem cinco rodízios, braços, encosto e assento regulável. Os
móveis são de material liso, lavável e impermeável. Para o depósito dos medicamentos e materiais são utilizados
prateleiras metálicas com separadores de plástico para organizar e facilitar a identificação das medicações. Na parte
central da farmácia existe uma bancada para facilitar o trabalho da separação das medicações.No local existe uma sala
de lanche com uma pia em aço inox, geladeira, microondas, uma mesa com cadeiras, um bebedor com suporte para
copos descartáveis. Banheiros com pia e vaso.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por pedal.
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Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janela e porta.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

FARMACEUTICO     4

BALC. DE FARMACIA    27

CONTINUO     6

ARMAZENISTA     1

   38

11.48. 1 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Orientar e supervisionar a dispensação; Controlar o estoque; Supervisionar os funcionários e enviar ao RH
informações referente aos colaboradores (escala, férias, etc); Participar nas comissões; Emitir relatórios mensais;
Elaborar rotinas e normas do setor; Realizar a revisão de POPs e Manual de Boas Práticas; Realizar treinamentos dos
colaboradores do setor e almoxarifado; Orientar sobre estocagem e etiquetagem de medicamentos e materiais; Organizar
o setor; Revisar e elaborar conjunto de rotinas informatizadas; Conferir o lançamento de medicamentos e materiais de
prescrição; Programar a compra de medicamentos e materiais; Orientar a enfermagem nos assuntos referentes a
farmácia; Representar a Instituição legalmente como responsável técnica; Participar de reuniões e treinamentos; Contatar
médicos e demais setores sempre que necessário; Alterar no sistema liberações e bloqueios de materiais e
medicamentos (mat/med); Cadastrar mat/med conforme normas da instituição; Cadastrar se necessário de cada unidade
no sistema; Atender a fornecedores; Ajustar digitações quando necessário; Encaminhar a chefia imediata problemas
pertinentes do setor; Autorizar recebimento de mat/med com validade curta; Monitorar planilha de vencimentos;
Acompanhar inspeção de fiscais da vigilância sanitária após liberação da direção; Realizar pedido de material de
expediente semanalmente; Monitorar os medicamentos de controle especial; Resolver intercorrências do setor; Monitorar
estoque de produtos consignados; Preencher planilhas; Excluir medicamentos controlados das prescrições quando não
retirada; Monitorar o recebimento de NPT; Controlar os medicamentos do Estado; Divulgar informações e novas rotinas;
Dar saída de quebra dos medicamentos danificados; Dar saída de vencimento; Revisar e assinar relatório de fechamento
mensal do setor; Realizar inventários e ajustes com outras farmácias ou almoxarifado; Monitorar o ponto dos
funcionários; Arquivar planilha e livro; Recebimento de não conformidades.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 44 quarenta e quatro horas semanais. Serão de 08:48 (oito horas e quarenta e oito
minutos) diários, com intervalo de 02 (dois) horas para descanso e refeição, com plantões de 12 horas cada fins de
semana. 

Observação: A carga horária da jornada diária de trabalho poderá sofrer variações, assim como o tempo de
intervalo e descanso podendo alternar entre 1 (uma) hora e 02 (dois) horas ou 15 minutos quando realizada 6horas, de
acordo com a escala e necessidade do setor. Vide em anexo a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa de manga longa, camisa de manga curta e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.48. 2 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Digitar prescrições, notas de sala e consumos das unidades; Repor medicamentos e materiais hospitalares
nas prateleiras; Etiquetar medicamentos que não podem ser fracionados com antecedência; Dispensar medicações e
materiais para as unidades; Contar estoque quando solicitado; Revisar validades de medicamentos e materiais; Receber
as prescrições médicas, interpretar as mesmas, observando se estão em conformidade com as rotinas da instituição;
Colaborar nos serviços internos de organização; Atender o balcão; Guardar material e medicamentos de devolução;
Digitar, conferir e guardar as devoluções das unidades; Separar material e medicamentos conforme prescrição e
solicitação de consumo e notas de sala; Entregar material e medicamentos nas unidades ou centro estocador quando
necessário; Arquivar as prescrições que retornam assinadas das unidades; Guardar documentos quando solicitado;
Separar, digitar e entregar medicamentos para farmácia do centro cirúrgico, farmácia PS, farmácia oncologia e farmácia
HCAB; Dispensar tonner e cilindro de gás Hélio através de requisição nos setores no final de semana, feriado e durante a
noite; Organizar os medicamentos e materiais no setor; Identificar os produtos de alto custo; Avaliar as prescrições
urgentes; Consultar a tabela Autorização de Produtos sempre que necessário; Anexar cupom de dispensação dentro da
pasta e outro fora protocolo no momento da entrega; Embalar materiais e medicamentos especificamente, conforme
rotina do setor; Realizar atendimento de urgência no balcão; Solicitar ao táxi a busca de NPT na rodoviária, preencher
recibo, conferir rótulos, listagem e nota fiscal. Assinar canhoto, enviar para as unidades e armazenar laudos em local
especifico; Receber queixas técnicas, mediante formulário específico; Comunicar a FSI a necessidade de manipulação
de medicamentos para CTI pediátrica, CTI neo-natal e pediatria; Dispensar por consumo produtos para os postos e
imprimir relatório de custos; Comunicar a farmacêutica a saída de materiais sinalizados como especiais; Atender a
empréstimos somente com a autorização, exceto balão intra-órtico; Atender a memorandos conforme rotinas do setor;
Comunicar quebras a farmacêutica; Dispensar medicamentos do Estado; Contatar demais farmácias e setores sempre
que necessário; revisar a agenda diariamente e efetuar registros se necessário; passar plantão; participar de reuniões e
treinamentos; Solicitar e transferir materiais e medicamentos para outras farmácias; Conferir digitação de notas de sala;
Reportar a farmacêutica responsável intercorrências do setor; Conferir e armazenar o pedido de materiais e
medicamentos encaminhado pelo almoxarifado sempre que necessário; Atender aos consumos da farmácia do centro
cirúrgico e HCAB; Acompanhar a escala de funcionários; Entregar e transportar medicamentos quimioterápicos sempre
que solicitado.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
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-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as
medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.48. 3 - CONTINUO

a) Atividades Desenvolvidas:

Verificar diariamente a temperatura e umidade do ar ambiente; Entregar medicamentos e materiais nas
unidades, demais farmácias, inclusive HCAB e serviços, mediante protocolo de entrega (cupom); Organizar internamente
o setor; controlar o estoque de medicamento e materiais; Atender o público; Entregar documentos conforme solicitação
da farmacêutica nos setores determinados; Armazenar as embalagens com medicamentos controlados nos caseiros das
unidades; Proceder a entrega da medicação controlada somente mediante apresentação da 3ªvia da prescrição assinada
e sem assinatura, se prescrito pelo apoio; Separar as 3ªvias prescritas pelo médico de apoio e encaminhar para serem
assinadas; Reportar a farmacêutica responsável intercorrências do processo; Solicitar ao farmacêutico a exclusão da
medicação controlada da conta do paciente, quando a mesma não for retirada ou possuir intercorrência, Acompanhar
escala de trabalho; Abastecimento de soros nos caseiros da farmácia; Organizar as prescrições médicas devidamente
assinadas pela enfermagem; Solicitar semanalmente, a farmacêutica, material de expediente e retirar no almoxarifado.
Semanalmente, buscar galões de álcool 70% na FSI e entregar nas unidades; Transportar caixas de papelão descartadas
para local específico para descarte. Abastecer a impressora e colocar as folhas A4 para desumidificar em armário
específico; Imprimir formulários de quebra, atendimento de urgência e ganchos; Transportar e entregar medicamentos
quimioterápicos, sempre que solicitado. Participar de reuniões e treinamentos. Preencher planilha de controle de pastas
entregues na unidade e de controlados excluídos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, 06 horas diárias com intervalo de 15 minutos para
lanche, com 01 plantão semanal de 12 horas.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, carro de transporte de material, termômetro, desumidificador, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.48. 4 - ARMAZENISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Conferir e armazenar o pedido de materiais e medicamentos encaminhado pelo setor de almoxarifado, recontar
todos os produtos provenientes do almoxarifado, participar de reuniões e treinamentos. Conferir estoques, preencher
planilhas, participar da contagem e recontagem de materiais e medicamentos nos inventários e sempre que solicitado,
organização do setor, arquivamentos de prescrições referentes a portaria 344, montar os kits de dispensação de dietas
(dieta + adaptador), analisar a integridade dos produtos, reportar a farmacêutica responsável intercorrências do processo,
segregar os documentos destinados a descarte especial, abrir a embalagem externa de todos produtos, arquivar
relatórios diários em local próprio, registrar produtos com validade inferior a 6 meses em planilha de vencimentos. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.49 SETOR: FARMACIA INDUSTRIAL

a) Finalidade do Setor:

Manipular, acondicionar e armazenar saneantes e medicamentos.

b) Descrição do Setor:

Farmácia Semi Industrial de Saneantes e Medicamentos possui as seguintes salas: 
Sala de armazenagem de materiais saneantes: 4,51m²; Sala manipulação de saneantes: 12,1m²; Sala

paramentação de saneantes: 4,18m²; Banheiro feminino: 5,28m²; Banheiro masculino: 5,28m²; Sala dispensação: 7,29m²;
Sala armazenagem prima: 4,2m²; Manipulação de semi sólidos e líquidos: 7,51m²; Sala de armazenamento dos
saneantes: 12,08m²; Sala do controle de qualidade: 6,45m²; Sala da área administrativa: 7,51m²;

Sala de armazenamento matéria prima: 3,92m²; Sala de embalagens: 2,99m²; Sala de DML: 2m²; Circulação:
32,24m²; Depósito 1: 29,02m²; Depósito 2: 31,37m². TOTAL: 177,93m².

A farmácia semi industrial de medicamentos e saneantes possui pé-direito de 2,85m para todos os
compartimentos. O piso é todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por
reboco, massa e tinta. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso.

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara.
Na entrada do setor tem dois banheiros com chuveiro e uma pia para a lavagem das mãos.
A sala de manipulação de saneantes possui um tanque de aço inox para higienização dos materiais utilizados

durante o processo de manipulação. Os equipamentos são de aço inox ou plástico de fácil higienização.

A sala de manipulação de medicamentos possui uma pia para higienização dos materiais utilizados no
processo de manipulação.

Para o transporte de matéria prima e do produto final são utilizados carros de transporte com rodas e elevador
de carga. São utilizadas prateleiras metálicas e estrados de madeira para o depósito dos materiais.

A sala administrativa possui duas mesas com cadeiras de escritório e um computador onde são realizados os
serviços administrativos do setor.
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Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa, de acionamento por pedal e os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos
descartáveis e uma lixeira com tampa, de acionamento por pedal.

Sala de Atendimento: balcão de atendimento, estantes, mesas de escritório; armário tipo colméia de vidro;
expositores de mercadorias; mesas auxiliares; microcomputadores; frigobar; armário; estrado de madeira para colocar
mercadorias; leitores óticos; bebedor; cadeiras giratórias e altura do assento regulável; bancos; impressora; lixeira para
acondicionar resíduo reciclável; cadeiras com pés fixos para visitante; balança eletrônica; escada de abrir em alumínio
com cinco degraus; aparelho de ar condicionado.

Duas portas de vidro; duas aberturas de vidro com persianas vertical; teto de concreto armado com rebaixo em
gesso; piso paviflex com cantos arredondados.

Banheiro: pia; vaso sanitário; toalheiro; saboneteira; armário; lixeira para acondicionar resíduo comum. Piso
cerâmico; teto de concreto armado com rebaixo em gesso; piso paviflex com cantos arredondados; porta de madeira;
janela basculante de alumínio com vidro liso, tela e grade de ferro.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de duas portas com janela basculante.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

FARMACEUTICO     1

AUX FARMACIA MANIPUL     3

    4

11.49. 1 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Garantir o correto recebimento, armazenamento, inspeção conservação de materiais e matéria-prima utilizados
na farmácia semi-industrial medicamentos e saneantes. Assegurar todas as condições necessárias ao cumprimento das
normas técnicas de manipulação, conservação, transporte, dispensação e avaliação final do produto manipulado. Garantir
a segurança dos profissionais envolvidos no processo de produção, definindo suas atribuições e uso de EPIs. Adquirir
matéria-prima, embalagens e materiais de identificação com qualidade e de boa procedência para os produtos elaborados
na farmácia semi-industrial medicamentos e saneantes, através de fornecedores qualificados com condições de atender a
legislação vigente, através de solicitação enviada ao setor de compras. Garantir o estoque mínimo de matérias-primas e
materiais necessários para suprir a demanda do setor; Assegurar a qualidade da matéria-prima recebida e verificar suas
conformidades, através da realização de testes de qualidade dos princípios ativos como as características físico-químicas
(peso, volume, odor, cor, pH,solubilidade,ponto de fusão). Padronizar e normatizar todas as etapas para a correta
manipulação de produtos realizada na farmácia semi-industrial medicamentos e saneantes, conforme legislação vigente,
relacionando as normas, rotinas e procedimentos operacionais padrões, garantindo as boas práticas de manipulação.
Normatizar o destino dado de medicamentos com prazo de validade expirado. Monitorar mensalmente, as validades das
matérias-primas utilizadas na farmácia semi-industrial medicamentos e saneantes, providenciando baixa do estoque e o
recolhimento das mesmas por firma especializada se necessário. Realizar a coleta e o envio de água destilada (mensal)
e potável (trimestral) para análise, por empresa terceirizada, realizando o controle físico-químico e microbiológico das
mesmas, conforme os procedimentos internos estabelecidos; Realizar a coleta e o envio de trimestral de produtos
manipulados para análise, por empresa terceirizada, realizando o controle microbiológico dos mesmos, conforme os
procedimentos internos estabelecidos. Realizar a coleta e o envio de trimestral de princípios ativos para análise, por
empresa terceirizada, realizando o controle microbiológico dos mesmos, conforme os procedimentos internos
estabelecidos. Atuar na EMTN, como farmacêutico substituto, participando das reuniões da equipe.Realizar conferência
com assinatura e entrega na unidade da digitação das NPT Realizar atividades relacionadas ao controle de estoque,
compras e rastreabilidade e administrativas do setor. Buscar métodos para a melhoria dos processos de trabalho do
setor, através da realização de procedimentos internos de coleta e análise de informações de forma sistemática, visando
o aumento de desempenho do setor e atingir os objetivos organizacionais; Colaborar nos processos de recursos
humanos do setor, recrutamento, seleção, adaptação, capacitação e avaliação de colaboradores, através de
procedimentos internos, visando manter a equipe de trabalho qualificada e motivada; Acompanhar as rotinas dos
colaboradores do setor, analisando se as atividades estão condizentes às atribuições do cargo e atendendo às
necessidades da empresa, com o objetivo de identificar a necessidade de adequação de quadro funcional; Responsável
por manter o setor em condições adequadas, em termos de organização, limpeza, satisfação dos colaboradores e
clientes e eficiência nos processos, através da realização de procedimentos de verificação da qualidade destes aspectos;
Realizar processos administrativos, tais como, solicitação periódica de material de consumo e de serviços de
manutenção; Enviar informações ao setor de recursos humanos referente aos colaboradores do setor, quanto a escala de
férias, faltas e atestados de colaboradores, pedidos de horas extras e compensações de horas, dentre outros aspectos
pertinentes, através de envio de memorando e formulários específicos; Planejar as atividades do setor, através da
elaboração e atualização dos POPs e Manual de Boas Práticas, elaboração de planos de ação e rotinas de atendimento.
Realizar contagem periódica de estoque, e entregar relatório mensal. Recebimento, avaliação e execução do processo de
não conformidades. Realizar o controle de qualidade das matérias-primas e produto acabado, assim como a manipulação
dos mesmos. Solicitação de medicamentos, materiais de expediente e de consumo ao almoxarifado; Arquivamento de
planilhas e livros; Assumir as tarefas do balconista quando este encontra-se em férias ou sempre que necessário; Revisar
e assinar relatório de fechamento mensal do setor, Encaminhar a gerente de suprimentos problemas pertinentes do setor.
Participar de reuniões e treinamentos; Farmacêutica responsável Técnica do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Saúde do tipo B (Classe I), Grupo B, Tóxico. Farmacêutica responsável pela entrega dos medicamentos controlados da
Portaria 344/98 no Ambulatório Santa Marta às quartas-feira.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 44 quarenta e quatro horas semanais. Serão de 08:48 (oito horas e quarenta e oito
minutos) diários, com intervalo de 02 (dois) horas para descanso e refeição, com plantões de 12 horas cada fins de
semana. 

Observação: A carga horária da jornada diária de trabalho poderá sofrer variações, assim como o tempo de
intervalo e descanso podendo alternar entre 1 (uma) hora e 02 (dois) horas ou 15 minutos quando realizada 6horas, de
acordo com a escala e necessidade do setor. Vide em anexo a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Copo Becker, Copo Graduado(vidro), Proveta de Vidro e Plástico, Espatulas de metal e de Plástico, Pás, Funil,
Tanques de Produção(inóx), Destilador de Àgua, Carrinho para Transporte de Liquídos (estoque e dispensação), Caixa
Plástica para transporte de Medicamentos, Batedeira para Homogenizar, Placa de Amianto, Chapa de Aquecimento,
Balança Digital semi-Analitica, Estufa para Secagem, Viscosímetro, Aparelho de Ponto de Fusão, PH Metro, Picnômetro
Vidro, Picnômetro de Metal, Bureta, Pipeta, Pêra, Erlenmeyer, Seringas, Agulhas, Frascos de Vidro, Frasco Plástico,
Bastão de Vidro, Seladora,Impressora, Impressora Etiquetadora, Computador, Tesoura, Telefone, Termo-Higrômetro,
Desumidificador de ar , Alcoômetro e ar-condicionado.

d) Vestimentas:

Blazer, calça, jaleco, camisa de manga longa e curta.
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e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos),
Detergente neutro, Desinfetante lavanda neutro, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formaldeído líquido, Cloreto de Benzacônio,
Nonifenol Etoxilado 9,5, Propil Parabeno, Metil Parabeno, Bicarbonato de Sódio, Cloreto de Sódio, Iodeto de Potássio,
Bórax Pentahidratad, Brancol HDM, Lauril, Soda Cáustica líquida, Ácido Sulfônico, Éter, Sulfato de Sódio, Trifosfato de
Sódio, Essências de lavanda, limão e maça verde, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Farmácia semi-industrial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SLava-olhos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

- Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos
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SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.49. 2 - AUX FARMACIA MANIPUL

a) Atividades Desenvolvidas:
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Garantir que a medicação e matéria-prima estejam de acordo com os dados contidos na nota fiscal e laudo de
análise, atendendo a legislação vigente. Receber os produtos e verificar nota fiscal, volume, integridade da embalagem,
rótulo e lote nota fiscal, conforme os procedimentos internos do setor. Higienizar a embalagem externa, acondicionar as
embalagens de acordo com as normas do fabricante, observando os aspectos de segurança pertinentes; Acompanhar as
datas de vencimento das matérias-primas, encaminhado os registros para o superior imediato; Realizar a higienização
dos equipamentos e bancadas antes e após a manipulação e fracionamento, evitando a contaminação
cruzada(microbiana) e removendo resíduos ou pó, observando os procedimentos internos do setor; Atuar na higienização
e reaproveitamento das embalagens dos saneantes, conforme as normas de segurança e higiene da empresa, com a
finalidade de diminuir custos e contribuir com o meio ambiente, visando o controle preventivo da contaminação; Registrar
a temperatura e umidade do ar no ambiente. Pesar, medir matéria-prima, manipular medicamentos e saneantes,
utilizando materiais e equipamentos adequados para o processo; Fazer uso do condicionador de ar para manter a
temperatura ideal para as matérias primas e correção caso apresente alteração na umidade relativa do ar; Embalar,
rotular, dar saida do estoque como saída produção/fracionada (frascos inteiros de medicamentos) e
produção/frabricação(saida de matéria-prima e material de embalagem), dar entrada no estoque como entrada
produção/fraciona e entrada produção/fabricação, dar saida de transferencia para o setor de almoxarifado e entregar estes
produtos no almoxarifado HCAA e HCAB; Fracionar liquidos e pós para HCAA e HCAB minimizando a desperdício; Para
manipular o funcionário deve estar munido da Ordem de Serviço de manipulação do referido produto, separar todas as
matérias-primas, pesar, tirar rótulos, separar as embalagens necessárias, após iniciar processo de manipulação;
Preencher Ordens de Manipulação com dado da matéria-prima como lote e fornecedor, preencher os controles utilizados
como temperatura, envase, rótulo e materias utilizados, encaminhar para o laboratório de controle de qualidade para
avaliação de densidade, PH, viscosidade e caracteristicas organolépticas; Para o fracionamento de líquidos é necessário
separar o medicamento a ser fracionado, tirar rótulo de acordo com a legislação e passar para o livro de registro; Auxiliar
a farmacêutica na coleta de amostras de água destilada e água potável, amostra de produtos manipulados para analise
microbiológica, estando paramentados, observando os procedimentos internos do setor; Identificar os produtos
manipulados (saneantes) fornecendo identificação correta, data de manipulação, data de validade, lote, armazenamento e
informações complementares; Identificar os produtos manipulados ( medicamentos) fornecendo identificação correta
como: identificação do produto, data de fabricação,prazo de validade e lote; Identificar as as amostras coletadas
conforme contrato com Laboratório Pharmacontrol. Receber via sistema a solicitação de abastecimento de saneantes
HCAA e HCAB. Dispensação de saneantes de acordo com a solicitação HCAA e HCAB. Atendimento interno na
dispensação dos saneantes e álcool gel para as unidades HCAA e HCAB; Entrega protocolada de medicamentos que
sofrem o processo de transformação utilizados (CTI Neonatal, Pediatrica e Pediatria, sempre atendendo prescrições
médicas). Participar de reuniões e treinamentos; Preencher planilhas do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de
02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Copo Becker, Copo Graduado(vidro), Proveta de Vidro e Plástico, Espatulas de metal e de Plástico, Pás, Funil,
Tanques de Produção(inóx), Destilador de água, Carrinho para Transporte de Liquídos (estoque e dispensação), Caixa
Plástica para transporte de Medicamentos, Batedeira para Homogenizar, Placa de Amianto, Chapa de Aquecimento,
Balança Digital semi-Analitica, Estufa para Secagem, Viscosímetro, Aparelho de Ponto de Fusão, PH Metro, Picnômetro
Vidro, Picnômetro de Metal, Bureta, Pipeta, Pêra, Erlenmeyer, Seringas, Agulhas, Frascos de Vidro, Frasco Plástico,
Bastão de Vidro, Seladora,Impressora, Impressora Etiquetadora, Computador, Tesoura, Telefone, Termo-Higrômetro,
Desumidificador de ar , Alcoômetro e Ar-condicionado.

d) Vestimentas:

Blazer, calça, camisa de manga longa e curta, jaleco, propé, avental impermeável.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos),
Detergente neutro, Desinfetante lavanda neutro, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Permanganato de Potássio, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formaldeído líquido, Cloreto de Benzacônio,
Nonifenol Etoxilado 9,5, Propil Parabeno, Metil Parabeno, Bicarbonato de Sódio, Cloreto de Sódio, Iodeto de Potássio,
Bórax Pentahidratad, Brancol HDM, Lauril, Soda Cáustica líquida, Ácido Sulfônico, Éter, Sulfato de Sódio, Trifosfato de
Sódio, Essências de lavanda, limão e maça verde, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Farmácia semi-industrial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SLava-olhos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 28032

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

SRespirador ValvuladoCA 21021

Ações preventivas

- Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Deverá ser utilizado meios de transporte que auxiliem no transporte de peso.
-O funcionários não poderá exceder sua capacidade física de transporte de peso.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Manipulação de produtos químicos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SLava-olhos

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O funcionários deverá utilizar os Equipamentos de Proteção Individual indicado ao risco a que está exposto.
-Qualquer acidente ocorrido durante o horário de trabalho deverá ser comunicado a sua chefia imediata.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queimadura(produto químico) . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Substância química, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
NLuva de LátexCA 16312

NBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

NÓculos de proteçãoCA 18820-18833

NLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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NManga ImpermeavelCA 28732

Ações preventivas

- Obrigado o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
- Cuidado durante o manuseio de produto com potencial de provocar queimaduras.

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.50 SETOR: CME

a) Finalidade do Setor:

É o conjunto de elementos destinados à recepção, lavagem, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos
materiais, utilizados em procedimentos médicos e de enfermagem, para as unidades do hospital.

b) Descrição do Setor:

O Centro de Esterilização de Materiais possui uma área de aproximadamente 248,76m² composta pelas
seguintes salas: 

Vestiário: 4,58m²; Banheiro: 3,15m²; Lavabo: 1,82m²; Sala de Pré-lavagem de Materiais: 36,33m²; Sala de
Preparo de Materiais: 45,82m²; Sala das Autoclaves: 65,59m²; Sala da Roupa Limpa: 11,70m²; Copa: 9,52m²; Insumos:
4,59m²; DML (depósito de material limpo): 54,08m²; Sala da Administração: 11,58m².Possui pé-direito de 2,85 m para
todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria,
revestidas por reboco, massa e tinta. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso em todas as salas.

Sala de lavagem de materiais possui uma bancada com três cubas e outra com cinco cubas em aço inox.
Possui um sanitário feminino e um masculino ambos com chuveiro, vaso e pia, revestimento de material liso, lavável,
impermeável, cantos arredondados e cor clara. Um vestiário com armários para guarda de pertences dos funcionários e
uma copa com pia para lavagem dos utensílios utilizados, armário, refrigerador, microondas, mesa e bancos.

Sala de preparo dos materiais para a esterilização possui uma pia para higienização das mãos, bancadas,
mesas e bancos todos revestidos de material liso, lavável, impermeável e cor clara para organizar e embalar o material
antes da esterilização.

Sala de esterilização de materiais possui cinco autoclaves e uma bancada em aço inox para organizar o
material antes da esterilização e carros de mão com rodas para o transporte dos materiais da sala de preparo para a sala
de esterilização.

Os locais com pia para higienização das mãos são providos de saboneteira com sabonete líquido, toalheiro
com toalha de papel e lixeira com tampa de acionamento por pedal.As lixeiras para acondicionar resíduo possuem tampa
de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor do saco plástico
e o acondicionamento dos perfurocortantes é feito em coletor rígidos para perfurocortante

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e ventilação natural através de janela com tela.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e por janelas em algumas salas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ATEND DE ENFERMAGEM     3

AUX. DE ENFERMAGEM    10

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    24

AUXILIAR DE LIMPEZA    13

   52

11.50. 1 - ATEND DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Área limpa: Dobrar roupas e compressas; Confecção de torundas, tampões, gazes de vidro, micropores; Secar
e embalar materiais; Selagem de grau cirúrgico; Montagem e secagem de materiais que passaram pelo processo de
desinfecção como: nebulizadores, válvulas de respiradores, aspiradores e umidificadores; Guarda de materiais no arsenal;
Colocação de data nos papéis grau cirúrgico. Recebimento e conferência de materiais dos setores terceirizados para
esterelização, montagem de carga para esterilização de materiais a baixa temperatura( sterrad).

Área Suja: Lavagem de instrumentos e materiais oriundos do bloco cirúrgico e das unidades de internação;
Desinfecção de materiais no hipoclorito e glutaraldeído; Auxilio na dobra de roupas e compressas; Secagem e montagem
de materiais provenientes do processo de desinfecção; Confecção de torundas, tampões, gazes de vídeo.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Pistola de ar comprimido, seladora, lavadora termodisenfectora, autoclave sterrad, escovas.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca descartável e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Saponáceo em pó com detergente, Detergente neutro, Peróxido de
Hidrogênio = Água Oxigenada, Endozime AW Plus APA, Benzina, Surgistain (removedor de oxidação), Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Premixslip (lubrificante), Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Azul de Metileno, Álcool Gel,
FACTS (Removedor de ferrugem e corrosão de instr.de aço), Ácido peracético, Endozime XP, Prepzyme.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Equipamento hidráulico e pneumático, NIC

Intensidade/Concentração:

75,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   75,40    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-O protetor auditivo deverá ser utilizado para desempenhar as atividades, devido o ambiente ser ruidoso.
-Recomenda-se o enclausuramento acústico da pistola de ar, de modo a evitar o ruído ambiente.
-O protetor auditivo deverá ser higienizado e conservado pelo funcionário.
-Considera-se ato faltoso o funcionário que não utiliza equipamento de proteção individual.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

26,80 ºC

Metodologia utilizada:
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Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   26,80    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAr condicionado

SVentilação artificial

Ações preventivas

-Manutenção preventiva no sistema de ventilação do setor (ar-condicionado).

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Esterilização de materiais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto equip/materiais supostamente contami . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por meio das mãos, objetos e superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de EPI.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual para desempenhar suas atividades.
-Para a lavagem de materiais é proibido o uso de luvas de segurança cirúrgica.
-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.50. 2 - AUX. DE ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Área limpa: Dobrar roupas e compressas; Confecção de torundas, tampões, gazes de vidro, micropores; Secar
e embalar materiais; Selagem de grau cirúrgico; Montagem e secagem de materiais que passaram pelo processo de
desinfecção como: nebulizadores, válvulas de respiradores, aspiradores e umidificadores; Guarda de materiais no arsenal;
Colocação de data nos papéis grau cirúrgico. Manusear autoclaves, seladora e pistola de ar. Recebimento e conferência
de materiais dos setores terceirizados para esterilizar. Realização de ciclos de Sterrad.
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Área suja: Lavagem de instrumentos e materiais oriundos do bloco cirúrgico e das unidades de internação;
Desinfecção de materiais no hipoclorito e glutaraldeído; Auxilio na dobra de roupas e compressas; Secagem e montagem
de materiais provenientes do processo de desinfecção; Confecção de torundas, tampões, gazes de vídeo.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Pistola de ar comprimido, escovas e seladora.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca descartável e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Saponáceo em pó com detergente, Detergente neutro, Peróxido de
Hidrogênio = Água Oxigenada, Endozime AW Plus APA, Benzina, Surgistain (removedor de oxidação), Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Premixslip (lubrificante), Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Azul de Metileno, Álcool Gel,
FACTS (Removedor de ferrugem e corrosão de instr.de aço), Ácido peracético, Endozime XP, Prepzyme.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Equipamento hidráulico e pneumático, NIC

Intensidade/Concentração:

75,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   75,40    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-O protetor auditivo deverá ser utilizado para desempenhar as atividades, devido o ambiente ser ruidoso.
-Recomenda-se o enclausuramento acústico da pistola de ar, de modo a evitar o ruído ambiente.
-O protetor auditivo deverá ser higienizado e conservado pelo funcionário.
-Considera-se ato faltoso o funcionário que não utiliza equipamento de proteção individual.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

26,80 ºC

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   26,80    0,00   3 N/A  

 522HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAr condicionado

SVentilação artificial

Ações preventivas

-Manutenção preventiva no sistema de ventilação do setor (ar-condicionado).

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Esterilização de materiais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto equip/materiais supostamente contami . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por meio das mãos, objetos e superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de EPI.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as

medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual para desempenhar suas atividades.
-Para a lavagem de materiais é proibido o uso de luvas de segurança cirúrgica.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.50. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar encaminhamento de materiais para conserto; Solicitar compra de materiais; Receber e conferir
materiais consignados da central de órtese e prótese para uso nas cirurgias; Realizar treinamento sobre instrumentos
novos; Manter os POP'S atualizados; Testar artigos com emissão de parecer técnico antes da aquisição; Controlar
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; Selecionar o processo de esterilização adequado para cada tipo de
material; Escolher invólucros para cada tipo e processo de esterilização; Realizar testes que comprovem a eficácia da
esterilização; Coordenar e supervisionar as atividades do pessoal do Setor, bem como, realizar escalas diárias das
tarefas; Efetuar escalas mensais dos funcionários; Participar das reuniões com chefia imediata e com a CCIH, para
melhorar e adequar as rotinas de trabalho.

b) Organização do Trabalho:

 525HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Autoclaves, incubadoras, perfurador/ serra instrumental cirúrgico, seladoras, pistolas de ar, serra de gesso,
lavadora ultrassônica, lavadora termodesinfectora, dermátomo, caneta retroprojetor.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, propé e touca descartável.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Saponáceo em pó com detergente, Detergente neutro, Peróxido de
Hidrogênio = Água Oxigenada, Endozime AW Plus APA, Benzina, Surgistain (removedor de oxidação), Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Premixslip (lubrificante), Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Azul de Metileno, Álcool Gel,
FACTS (Removedor de ferrugem e corrosão de instr.de aço), Ácido peracético, Endozime XP, Prepzyme.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Equipamento hidráulico e pneumático, NIC

Intensidade/Concentração:

75,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   75,40    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-O protetor auditivo deverá ser utilizado para desempenhar as atividades, devido o ambiente ser ruidoso.
-Recomenda-se o enclausuramento acústico da pistola de ar, de modo a evitar o ruído ambiente.
-O protetor auditivo deverá ser higienizado e conservado pelo funcionário.
-Considera-se ato faltoso o funcionário que não utiliza equipamento de proteção individual.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

26,80 ºC

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   26,80    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAr condicionado

SVentilação artificial

Ações preventivas

-Manutenção preventiva no sistema de ventilação do setor (ar-condicionado).

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Esterilização de materiais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto equip/materiais supostamente contami . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por meio das mãos, objetos e superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833
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SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de EPI.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:
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Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
ALuva de LátexCA 16312

ALuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual para desempenhar suas atividades.
-Para a lavagem de materiais é proibido o uso de luvas de segurança cirúrgica.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.50. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

ÁREA LIMPA: Receber, selecionar, identificar os instrumentos e diversos materiais; Dobrar e empacotar
roupas, campos, aventais, compressas; Manusear autoclaves, seladora e pistola de ar; Realizar os processos de
esterilização a vapor e plasma de peróxido de hidrogênio; Selecionar, secar, preparar, embalar, identificar, esterilizar e
armazenar os diversos materiais oriundos das unidades de internação e do CC e SR; Proceder a montagem caixas
cirúrgicas; Conferir os materiais consignados utilizados no CC; Distribuir os materiais às unidades de internação por meio
do sistema de informatização do CME conforme solicitação das mesmas; Confecção de torundas, gazes de video,
tampões secagem de materiais; Secagem e montagem de materiais que passaram pelo processo de desinfecção como:
nebulizadores, ambús, válvulas de respiradores; Armazenagem de materiais no arsenal. Recebimento e conferência de
materiais dos setores tercerizados para esterilização.

ÁREA SUJA: Lavagem, limpeza, montagem, desmontagem, conferência, secagem, empacotamento dos
instrumentais de vídeo- cirúrgia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um)
dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Escovas para lúmens, lavadora ultrasônica e pistola de ar comprimido, Autoclaves, incubadoras, perfuradores/
serra, instrumental cirúrgico, seladoras,serra de gesso, dermátomos, caneta de retroprojetor, lavadora termodesinfectora.

d) Vestimentas:

Roupa privativa, propés e touca.
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e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Saponáceo em pó com detergente, Detergente neutro, Peróxido de
Hidrogênio = Água Oxigenada, Endozime AW Plus APA, Benzina, Surgistain (removedor de oxidação), Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Premixslip (lubrificante), Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Azul de Metileno, Álcool Gel,
FACTS (Removedor de ferrugem e corrosão de instr.de aço), Ácido peracético, Endozime XP, Prepzyme.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Equipamento hidráulico e pneumático, NIC

Intensidade/Concentração:

75,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   75,40    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O protetor auditivo deverá ser utilizado para desempenhar as atividades, devido o ambiente ser ruidoso.
-Recomenda-se o enclausuramento acústico da pistola de ar, de modo a evitar o ruído ambiente.
-O protetor auditivo deverá ser higienizado e conservado pelo funcionário.
-Considera-se ato faltoso o funcionário que não utiliza equipamento de proteção individual.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

26,80 ºC

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   26,80    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAr condicionado

SVentilação artificial

Ações preventivas

-Manutenção preventiva no sistema de ventilação do setor (ar-condicionado).

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Esterilização de materiais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
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-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em
altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto equip/materiais supostamente contami . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por meio das mãos, objetos e superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SSapato Branco de SegurançaCA 9128-20539

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de EPI.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
AColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as

medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual para desempenhar suas atividades.
-Para a lavagem de materiais é proibido o uso de luvas de segurança cirúrgica.

 533HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.50. 5 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Limpeza e desinfecção do local; transportam materiais utilizados no atendimento dos pacientes(levando e
recolhendo materiais limpos e sujos); Eventualmente lavam materiais menos complexos, como: papagaios, comadres,
extensores e vidros; Auxiliam em tarefas simples na área limpa, como: selagem de grau cirúrgico, dobra de roupas e
compressas, confecção de torundas, preparo de micropores, montagem e empacotamento de materiais de desinfecção,
colocação de data nos papéis grau cirúrgico.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), pistola de ar comprimido, carro de
transporte de material de limpeza, carro de transporte de materiais.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Desinfetante
lavanda neutro, Vaselina líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico
70%, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Equipamento hidráulico e pneumático, NIC

Intensidade/Concentração:

75,40 dB

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   75,40    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O protetor auditivo deverá ser utilizado para desempenhar as atividades, devido o ambiente ser ruidoso.
-Recomenda-se o enclausuramento acústico da pistola de ar, de modo a evitar o ruído ambiente.

 534HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-O protetor auditivo deverá ser higienizado e conservado pelo funcionário.
-Considera-se ato faltoso o funcionário que não utiliza equipamento de proteção individual.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Calor . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

26,80 ºC

Metodologia utilizada:

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

00:00 00:00   26,80    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAr condicionado

SVentilação artificial

Ações preventivas

-Manutenção preventiva no sistema de ventilação do setor (ar-condicionado).

Danos à saúde

Irritabilidade,fraqueza, ansiedade 

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Esterilização de materiais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto equip/materiais supostamente contami . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso de EPI.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo

periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual para desempenhar suas atividades.
-Para a lavagem de materiais é proibido o uso de luvas de segurança cirúrgica.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada
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SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.51 SETOR: DIREÇÃO EXECUTIVA

a) Finalidade do Setor:

Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços técnico-administrativos, a utilização de recursos humanos,
materiais, financeiros, propor princípios e normas, colaborar na produtividade, eficiência e eficácia do serviços da unidade
hospitalar.

b) Descrição do Setor:

A direção executiva do hospital possui uma área de aproximadamente 192,87m² e pé direito de 2,80m,
composta por uma sala de reuniões com 50,02m², recepção com 28,83m², sala da direção executiva com 39,00m², sala
da provedoria com 32,45m², sala da controladoria com 32,37m², sendo que cada sala possui um banheiro de 2,55m² .

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com liso e persianas de cor clara, exceto a sala da direção

executiva e de reuniões que possuem também pele de vidro com vidro liso e guarda corpo de 1,30m de altura.

Porta - porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de
acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, mesa de reunião, armários, estantes, cadeiras com pés fixos para o público e
cadeiras giratórios com encosto, assento e braços regulável para os demais. Todos os móveis e amolfadados são
revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - Apresentam vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara;
concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral - possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; escadas dotadas de corrimão, antecâmaras, dutos de
ventilação vertical e portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência; bebedor com água natural e gelada. A
porta de entrada do prédio é dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ASSISTENTE DE DIRECÃO     1

GERENTE SUPRIMENTOS     1
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DIRETOR EXECUTIVO     1

CONTROLLER     1

    4

11.51. 1 - ASSISTENTE DE DIRECÃO

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenar a agenda dos diretores(Provedor e Direção Executiva); Convocar e organizar reuniões solicitadas;
Elabora atas de reuniões da provedoria; Arquivar documentos; Controlar agenda do auditório; Enviar boletim informativo
mensalmente; Redigir e enviar oficios e convocações; Atender funcionários, visitantes, representantes de órgãos públicos,
privados e serviços terceirizados; Organizar e realizar a entrega da lembrança de aniversariantes para funcionários do
HCAA; Coordenar e assessorar os jantares promovidos pela provedoiria.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, fax, telefone e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.51. 2 - GERENTE SUPRIMENTOS

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar e orientar os funcionários e os setores de almoxarifado, OPME, farmácia central, farmácia do centro
cirúrgico, farmácia industrial, farmácia oncologia e farmácia do pronto atendimento. Responsável pelo bom anadamento
dos citados setores, asssim como prestação de contas e emissão de relatórios dos mesmos perante a direção do
hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados
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Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de 
capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.51. 3 - DIRETOR EXECUTIVO

a) Atividades Desenvolvidas:

Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços técnico-administrativos, a utilização de recursos humanos,
materiais, financeiros, propor princípios e normas, colaborar na produtividade, eficiência e eficácia do serviços da unidade
hospitalar; Analisar as características do hospital, seu desenvolvimento e relações com o meio ambiente, os recursos
disponíveis, as rotinas de trabalho, a fim de avaliar, estabelecer ou alterar práticas administrativas; Pesquisar, e propor
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos procedimentos administrativos e seus respectivos planos de
aplicação; Avaliar e controlar resultados de implantação de planos e programas de melhoria em todas as áreas do
hospital; Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais; Verificar o funcionamento das unidades segundo as normas,
procedimentos operacionais padrão e regulamentos vigentes; Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos
de natureza administrativa do hospital; Atender funcionários, visitantes, representantes de órgãos públicos e privados e
representantes de serviços terceirizados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone, fax e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.
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Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.51. 4 - CONTROLLER

a) Atividades Desenvolvidas:

Exercer o controle financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial, contábil; Avaliar a evolução
representativas das receitas, despesas, individualmente por cada centro de custo; Colaborar com os responsáveis pelos
setores para obtenção da eficácia empresarial; Auxiliar na elaboração e implantação de controles internos nos diversos
setores do hospital; Garantir informações adequadas ao processo decisório; Elaborar mensalmente relatórios de análise
da gestão por segmento, setor e produtos, recomendando e orientando quanto à execução dos processos de forma que
atinja os objetivos institucionais; Atender funcionários, visitantes, representantes de órgãos públicos e privados e
representantes de serviços terceirizados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais.. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone, fax e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.52 SETOR: ARQUIVO ADMINISTRATIVO

a) Finalidade do Setor:

Arquivar e preservar documentos administrativos e relativos a internação.

b) Descrição do Setor:

Composto por uma sala administrativa, um banheiro e uma sala de arquivo. Com pé-direito de
aproximadamente 2,7 m, piso em concreto, exceto a sala administrativa e o banheiro que possuem piso de paviflex com
cantos arredondados; as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco e tinta; o teto em laje de concreto
armado na sala de arquivo, exceto a sala administrativa e o banheiro que possuem rebaixo de gesso. Algumas janelas
são metálicas de correr com vidro liso e janelas externas com vidro canelado e as portas de abrir em madeira.

A ventilação natural através de janelas e portas para todas as salas, auxiliada por ventilação artificial através de
ar condicionado. 

A iluminação natural através de janelas e portas em todos os compartimentos, auxiliada por iluminação
artificial por lâmpadas fluorescentes. 

Mesas e armários com acabamento de material liso, lavável e impermeável; as cadeiras possuem rodízios e
regulagem da altura do encosto, assento e do apoio para braços. Os documentos são armazenados em prateleiras
metálicas distribuídas pela sala de arquivo.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido, lixeira com tampa, de acionamento por pedal e os locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com tampa, de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de janelas e portas em todas as salas, auxiliada por ventilação artificial através de
aparelho de ar condicionado ou ventilador

A iluminação natural através de janelas e portas em todos os compartimentos, auxiliada por iluminação
artificial através de lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ARQUIVISTA     1

    1

11.52. 1 - ARQUIVISTA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Analisar prazos de guarda; Organizar os arquivos correntes, intermediários e permanentes; Desenvolver
medidas de preservação dos documentos; Cuidar do ambiente, orientar quanto à condições ambientais, sistemas de
guarda, de segurança do acervo e prevenção de sinistros; Promover a higienização e conservação preventiva do acervo;
Receber, conferir, classificar e arquivar os documentos; Controlar o trâmite através do registro de empréstimo; Prestar
assessoria aos setores internos e orientar as atividades arquivamento; Elaborar instrumentos de pesquisa, visando a
localização dos documentos; Atender funcionários, manter a organização do acervo; Receber e organizar os prontuários
de atendimento ambulatorial realizados no Pronto Atendimento e nos Ambulatórios Mão Amiga, e as Notas de Sala do
Centro Cirúrgico.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08(oito) horas diárias, com intervalo de
02(dois)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, material de expediente e escada de 4 degraus.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Recomenda-se a utilização de carro de transporte para colocar os arquivos gerados no hospital, de modo a
evitar o transporte de peso.

Danos à saúde

Distensão, torção

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.53 SETOR: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

a) Finalidade do Setor:

Tratar da gestão do relacionamento entre a empresa e a imprensa.

b) Descrição do Setor:

O assessor de imprensa desenvolve suas atividades na área da direção executiva. 
A direção executiva do hospital possui uma área de aproximadamente 160,50m² e pé direito de 2,80m.

Composta por uma sala de reuniões com 50,02m², recepção com 28,83m², sala da direção executiva com 39,00m², sala
da provedoria com 32,45m², sendo que cada sala possui um banheiro de 2,55m² .

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca e instalação de luminárias, ar condicionado
central e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - pele de vidro com vidro liso e guarda corpo de 1,30m de altura, janelas metálicas tipo basculante e

persianas na cor clara na sala da direção executiva e de reuniões, exceto nas demais que são dotadas de janelas
metálicas tipo basculante com liso.

Porta - porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de
acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.
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Mobiliário - mesas de escritório, mesa de reunião, armários, estantes, cadeiras com pés fixos para o público e
cadeiras giratórios com encosto, assento e braços regulável para os demais. Todos os móveis e amolfadados são
revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - Apresentam vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara;
concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral - possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; escadas dotadas de corrimão, antecâmaras, dutos de
ventilação vertical e portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência; bebedor com água natural e gelada. A
porta de entrada do prédio é dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

RELAÇÕES PÚBLICAS     1

ASSESSOR DE IMPRENSA     1

    2

11.53. 1 - RELAÇÕES PÚBLICAS

a) Atividades Desenvolvidas:

Clipping diário nos jornais locais e principais estaduais; Produção de arte de peças gráficas; Manutenção da
identidade visual; Planejamento estratégico e projetos com os diversos públicos; Facilitação da comunicação entre a
instituição e seus públicos (exceto imprensa); Criação/manutenção de meios de comunicação interno; Suporte em
eventos da instituição; Criação e aplicação de pesquisas de opinião; Propostas à instituição para a satisfação dos
públicos; Manutenção e ampliação do mailling;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de
01(uma) hora e meia para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, máquina fotografica.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos
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SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.53. 2 - ASSESSOR DE IMPRENSA

a) Atividades Desenvolvidas:

Produzir informativo mensal; Ser facilitador das relações entre a instituição e a mídia nos aspectos editoriais e
comercial quando necessário; Registrar os eventos internos do hospital através de fotos e entrevistas; Produzir material
jornalístico sobre questões do interesse da instituição, com o fim de divulgação interna e externa; Produzir anúncios;
Atender, representantes de órgãos públicos e privados e representantes de serviços terceirizados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial
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11.54 SETOR: ASSESSORIA JURÍDICA

a) Finalidade do Setor:

Prestar assessoria jurídica nas áreas comercial, cível, tributária, trabalhista, etc., tanto nos aspectos
preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar
segurança jurídica aos atos e decisões da empresa.

b) Descrição do Setor:

A sala do assessoria jurídica possui uma área de aproximadamente 31,00m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por uma sala e um banheiro.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janela metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, mesa redonda para reunião, armários e cadeiras giratórios com encosto,
assento e braços regulável. Todos os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil
higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral - possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ASSESSOR JURIDICO     1

    1

11.54. 1 - ASSESSOR JURIDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Prestar assessoria jurídica para a empresa.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.55 SETOR: CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES

a) Finalidade do Setor:

Receber as autorizações de internção hospitalar, encaminhar pedidos de prorrogação e mudança de
procedimento, realizar encerramento de contas, controlar contas hospitalares.

b) Descrição do Setor:
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O setor de internação possui uma área de aproximadamente 318,28m² com um pé direito de 2,75m. Teto em
laje de concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca e instalação de luminárias fluoresecntes, ar condicionado
central e chuveiros automáticos. Piso cerâmico em todos os compartimentos e as paredes são de alvenaria revestidas de
material liso, lavável, impermeável e de cor clara, exceto algumas paredes que são de alvenaria até 1,20m
aproximadamente, e o restante de vidro liso ou divisórias de vidro liso ou jateado. As portas são de madeira revestidas de
material liso, lavável, impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro. Janelas metálicas tipo basculante
de vidro liso com cortina. Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Os armários
possuem portas de correr e os balcões de apoio possuem rodízios. Cadeiras possuem regulagem nos braços, encosto e
assento com cinco rodízios e revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Mesas para o atendimento
do público tipo telemarkting com gaveteiro volante.

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com
acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e cor do saco.

No local existe:sala de lanche que possue um balcão com cuba e tampa em aço inoxidável para lavagem de
utensílios, bebedor com filtro, refrigerador e microondas; vestiário com armário individuais identificados; banheiro
masculino e feminino com vaso e pia; depósito de material limpo com armários e uma bancada em granito com cuba em
aço inoxidável, lixeiras para acondicionar os resíduos e carro de limpeza; almoxarifado para armazenar material de uso do
setor.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE RECEPCAO    10

   10

11.55. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:

Verificar lista de pacientes internados no dia anterior; Confirmar se as internações tem autorizações; Conferir o
boletim cirúrgico de convênios do SUS; Encaminhar aos convênios solicitações médicas para atendimento ambulatoriais
e de internação; Receber e conferir e carimbar guias de atendimento e materiais OPME; Manter contato com o setor de
internação a fim de informar quanto as autorizações ou negativas dos convênios; Encaminhar autorizações de OPME,
mudanças de procedimentos, quimioterapias/medicamentos de alto custo e prorrogação dos pacientes eletivos, de
urgência, ambulatoriais e os internados para todos os convênios; Coordenar a liberação no sistema de quimioterapias e
medicações de alto custo, para pacientes eletivos. Internados e ambulatoriais, após a autorização do convênio; Realizar
conferência junto ao setor de OPME dos laudos de materiais cirúrgicos; Encaminhar autorizações de OPME para o setor
de compras, almoxarifado e centro cirúrgico; Pacientes particulares e conveniados sem cobertura para OPME e
Medicações de alto custo, entregar o orçamento para o setor de internação; Encaminhar ao setor de faturamento quando
cliente desejar pacote, alguma negociação de OPME, já com o orçamento pronto e o pedido médico; Atender as
solicitações dos pequenos convênios; Controlar nas notas de sala do CC e ficha de anestesia os procedimentos
realizados e encaminhar para as escriturarias de houver algum sem autorização; Fazer controle diário das medicações de
alto custo; Montar processos para o IPE dos materiais especiais, medicações de alto custo quando necessário;
Controlar os processos enviados ao convênio IPE para autorizações, realizando contato com o convênio e/ou paciente
sempre que necessário a fim de certificar se há autorização ou indeferimento; Anotar no relatório de cada processo, as
informações e data do contato, retorno, envio de novas solicitações do convênio; Manter em dia todos os processos do
IPE; Receber o deferimento e/ou indeferimento dos processos e encaminhar aos setores pertinentes; Realizar controle
diário do número de dias autorizados dos pequenos convênios e IPE, mantendo as escriturarias das unidades informadas
através do sistema para solicitar ao médico assistente mais dias de internação; Informar aos médicos e aos pacientes
sempre que houve negativa dos convênios; Manter a chefia das escriturarias informada quando houver alguma situação
pontual envolvendo a conta de algum paciente; Enviar para o faturamento as notas de salas, após conferência de
materiais utilizados e procedimentos com as devidas autorizações;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .
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Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.56 SETOR: ED CONTINUADA
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a) Finalidade do Setor:

Fornecer serviços com qualidade propiciando o desenvolvimento de competências do nosso quadro funcional,
visando o crescimento do nosso cliente interno e a plena satisfação do cliente externo.

b) Descrição do Setor:

O setor de segurança do trabalho possui uma área de aproximadamente 14,80m² com pé direito de 2,80m,
sendo composta por uma sala e um banheiro.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, armário, gaveteiros e cadeiras giratórios com encosto, assento e braços
regulável. Todos os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     1

    1

11.56. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Programação, divulgação e organização de treinamento em geral; Ministrar treinamentos técnicos de
enfermagem e setores administrativos; Montagem, elaboração e revisão de manuais didáticos dos treinamentos; Controle
de presenças e agendamento de treinamentos; Ministrar treinamento teórico e práticos nos locais de trabalho (Postos de
enfermagem); Elaboração e entrega dos certificados de treinamentos realizados no hospital; Recebimento, organização e
seleção de curriculos para processos de seleção e elaboração de provas para enfermagem, agendamento e seleção para
realização de processo seletivo; Comunicar e passar a documentação necessária aos novos colaboradores do hospital,
assim como agendar e ministrar treinamento admissional; Viabilizar o processo de participação de cursos fora da
instituição; Registro e controle de horas em livros específicos de treinamentos em geral.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, máquina de xerox, bombas de infusão para treinamentos.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativo

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.57 SETOR: FINANCEIRO

a) Finalidade do Setor:

Controlar os recursos financeiros da empresa, visando o planejamento, a informação e a realização de suas
atividades no contas a pagar e receber em busca da autenticidade e exatidão dos procedimentos informando a direção a
real situação da movimentação financeira para a tomada de decisões.
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b) Descrição do Setor:

O setor possui uma área de aproximadamente 58,23m² com um pé direito aproximadamente 2,75m. O teto é
em laje de concreto armado com rebaixo em gesso revestido de material liso, lavável, impermeável e de cor branca. O
piso é cerâmico em todos os compartimentos e as paredes são de alvenaria revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara, exceto algumas que possuem abertura em vidro entre as salas. As portas são de madeira
revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro. Janelas metálicas tipo
basculante de vidro liso com cortina. Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. As
cadeiras possuem regulagem nos braços, encosto e assento, com cinco rodízios, revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara. 

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento
por pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e da cor do saco plástico.

No local existe:sala de lanche que possue um balcão com cuba e tampa em aço inoxidável para lavagem de
utensílios, bebedor com filtro, refrigerador e microondas; vestiário com armário individuais identificados; banheiro
masculino e feminino com vaso e pia; depósito de material limpo com armários e uma bancada em granito com cuba em
aço inoxidável, lixeiras para acondicionar os resíduos; almoxarifado para armazenar material de uso do setor. Como
medidas de prevenção contra incêndio os locais dispõem de sinalização de saída de emergência, hidrantes, extintores e
chuveiros automáticos.

c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial através de sistema de ar condicionado central e natural por meio de portas e janelas.
Iluminação artificial através lâmpadas fluorescentes com suporte de proteção e ajuste da luminosidade, e

natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENCARREGADO FINANCEIRO     1

AUXILIAR ESCRITORIO     5

    6

11.57. 1 - ENCARREGADO FINANCEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Coordenar, supervisionar e controlar as atividades do contas a pagar da Matriz HCAA e da filial Unidade
Jaguari; Controlar o recebimento de créditos no contas a recebr da Matriz HCAA e filial Unidade Jaguari; Subsidiar a
Direção com informações diárias do Contas a Pagar e Contas a Receber da Matriz e filial Unidade Jaguari; Planejar,
organizar e normatizar as atividades do Setor através da elaboração e atualização dos Procedimentos Operacionais
Padrão (POP's), reuniões e avaliações; Reunir-se com Gerências e Chefias para dirimir não conformidades entre os
Setores e ara elaborar novas rotinas; Contatar com gerente de Bancos para ter conhecimento, executar e normatizar
atividades através do sistema eletrônico; Acessar Bancos para emissão de extratos, conferência e pagamento do HCAA
e filial Jaguari; Contatar com fornecedores para tratar assuntos do Contas a Pagar; Contatar com cliente particular ou
reponsável para negociar despesas hospitalares; Contatar com cliente particular ou reponsável para negociar despesas
hospitalares inadimplentes; Encaminhar e receber alvarás ( via Procuração) enviado pelo Setor de Assessoria Jurídica do
HCAA; Emitir comprovante de documentos pagos, conferir, vistar e enviar junto aos relatórios diários para direção validar
as atividades dos compromissos pagos; Subsidiar a direção com informações da disponibilidade financeira para atender o
Fluxo de Caixa dos Compromissos do Contas a Pagar.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, fax, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:
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Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.57. 2 - AUXILIAR ESCRITORIO

a) Atividades Desenvolvidas:

 557HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



(Caixa)Acompanhar diariamente as despesas hospitalares do cliente particular, diferença de acomodação e
outros valores sem cobertura pelos convênios conforme registro no relatório diário de contas de internado particular;
Receber valores de depósito registrados no setor de internação e reforço de depósito registrado no Caixa/Financeiro;
Registrar no sistema todas as informações pertinenetes a negociação do cliente particular a internação; Na alta do
cliente emitir nota fiscal eletrônica após estar liberada pelo Setor de Faturamento, autenticar, receber em dinheiro ou
cheque; Registrar no sistema de cheques todas as informaçõe pertinentes ao mesmo, emitir relatórios e depositar nas
datas agendadas com o cliente; Dirimir dúvidas do cliente particular sobre a conta e valores encaminhando ao Setor de
Faturamento para as devidas explicações; Negociar as despesas hospitalares com auxílio da chefia; Renegociar cheques
e notas fiscais inadimplentes com o auxílio da chefia; Fazer primeiro contato com o cliente particular inadimplente de
nota fiscal e após encaminhar para o Auxiliar no Financeiro dar seguimento na rotina de cobrança; Fazer primeiro contato
com cliente particular inadimplente de cheque e após encaminhar para a Auxiliar no Financiamento dar seguimento na
rotina de conbrança; Emitir nota fiscal eletrônica e receber valores das locações dos Serviços Tercerizados; Efetuar
lançamentos de recebimentos de crédito e lançamento de débito no movimento diário do caixa; Receber, conferir eanexar
o Caixa do Pronto Socorro ao Caixa do Financeiro e após encerrado emitir relatórios diários com a composição do Caixa
e passar para a Chefia vistar; Controlar diariamente os cheques lançados no relatório de cheques a depositar e enviar
com recibo de depósito para o Banco; Depositar diariamente cheques e valores em dinheiro enviando o malote para o
Banco; Auxiliar nas atividades do Contas a Pagar.

(Financeiro)Receber de outros setores documentos a pagar com nota fiscal já registrados no Contas a Pagar,
conferir o registro com o documento, organizar e agendar na data do vencimento;Receber de outros setores documentos
a pagar sem nota fiscal e registrar no Contas a Pagar, verificar autorização da direção para pagamento, organizar e
agendar na data do vencimento;Dirimir com fornecedores e setores internos do hospital não conformidades existentes
entre o registro no contas a pagar e o documento a ser pago: valores, forma de pagamento, condições, prazo e outros;
Emitir cheques para pagar fornecedores e outros compromissos, agendar compromissos a pagar eletronicamente da
Matriz HCAA e da filial Unidade Jaguari; Agendar e pagar diariamente via sistema eletrônico compromissos a pagar;
Conferir e fazer conciliação dos extratos bancários da Matriz HCAA e da filial Unidade Jaguari; Registrar diariamente
lançamento de crédito e lançamento de débito no Relatório do Movimento de Bancos; Emitir relatórios diários do
Movimento de Bancos; Registrar mensalmente no Contas a Receber as locações de Serviços Tercerizados; Contatar
com Serviços Tercerizados inadimplentes e solicitar a regularização do débito;Mensalmente contatar e enviar
correspondência de cobrança para cliente particular inadimplente (notas fiscais e cheques); Mensalmente organizar as
notas fiscais e cheques de cliente particular inadimplente com todas as informações pertinentes e registrar através de
relatórios e enviar ao Setor de Prestação de Contas para dar sequência na rotina de cobrança através da Assessoria
Jurídica; Receber o Caixa da filial Unidade de Jaguari, conferir, as notas fiscais do cliente particular no sistema efetuar os
lançamentos de acordo com a rotina da matriz Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo; Receber os cheques do
Caixa da filial Unidade de Jaguari registrar no sistema de acordo com a rotina da matriz Hospital de Caridade Dr.
Astrogildo de Azevedo; As atividades do Contas a Pagar da filial Unidade de Jaguari são realizados de acordo com a
rotina da matriz Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, fax, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.58 SETOR: JOVEM APRENDIZ

a) Finalidade do Setor:

Melhor qualificação técnico-profissional de jovens estudantes na qualidade de aprendizes.

b) Descrição do Setor:

Dependências do hospital.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

APRENDIZ ESCRITURÁRIO    21

   21

11.58. 1 - APRENDIZ ESCRITURÁRIO
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a) Atividades Desenvolvidas:

Farmácia Central - Verificar diariamente a temperatura e umidade do ar ambiente; Entregar medicamentos e
materiais nas unidades, demais farmácias, inclusive HCAB e serviços, mediante protocolo de entrega (cupom); ; Atender
o público; Entregar documentos conforme solicitação da farmacêutica nos setores determinados; Armazenar as
embalagens com medicamentos controlados nos caseiros das unidades; Proceder a entrega da medicação controlada
somente mediante apresentação da 3ªvia da prescrição assinada e sem assinatura, se prescrito pelo apoio; Separar as
3ªvias prescritas pelo médico de apoio e encaminhar para serem assinadas; Reportar a farmacêutica responsável
intercorrências do processo; Solicitar ao farmacêutico a exclusão da medicação controlada da conta do paciente, quando
a mesma não for retirada ou possuir intercorrência, Acompanhar escala de trabalho; Abastecimento de soros nos
caseiros da farmácia; Organizar as prescrições médicas devidamente assinadas pela enfermagem; Transportar caixas de
papelão descartadas para local específico para descarte. Abastecer a impressora e colocar as folhas A4 para
desumidificar em armário específico. Participar de reuniões e treinamentos. Preencher planilha de controle de pastas
entregues na unidade e de controlados excluídos.

Farmácia Industrial - Acompanhar as datas de vencimento das matérias-primas, encaminhado os registros para
o superior imediato; observando os procedimentos internos do setor; Fazer uso do condicionador de ar para manter a
temperatura ideal para as matérias primas e correção caso apresente alteração na umidade relativa do ar; rotular
produtos HCAA e HCAB; Preencher os rótulos dos produtos manipulados (saneantes) fornecendo identificação correta,
data de manipulação, data de validade, lote, armazenamento e informações complementares (preenchimento de rótulos);
Rotular apenas as embalagens vazias para após ser realizado o fracionamento e manipulação (medicamentos), Fornecer
identificação correta como: identificação do produto, data de fabricação,prazo de validade e lote; Participar de reuniões e
treinamentos; Preencher planilhas do setor.

Policlínica - Atender o cliente prestando informações sobre consultórios e clínicas; encaminhar para setor
administrativo do HCAA quando for necessário; separar e entregar correspondências nas clínicas, consultórios e
administrativo do HCAA.

Escrituraria - Auxiliar na organização das pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de
enfermagem; Organizar o material de escritório; Auxiliar na organização de formulários/documentações da unidade e
controle dos mesmos; Auxiliar a escriturária da unidade na organização do setor; Entregar documentos da conta
hospitalar na central de autorizações; Auxiliar na montagem de contas e pastas de arquivo médico; Entregar contas no
setor de faturamento e pastas no arquivo médico; Protocolar a entrega de exames médicos para o setor de arquivo;
Atender ao telefone da unidade.

Recepção/Internação - Recepcionar o cliente prestar informações; Encaminhar pessoas que procuram o
hospital; Receber e transferir ligações telefônicas; Auxiliar no controle do fluxo de pessoas na recepção central; Entregar
fichas para atendimento nos guichês; Auxiliar na montagem de contas da oftalmo e das unidades; Entregar prontuários
médicos no setor de arquivo médico; Realizar ligações telefônicas aos clientes que no momento da internação não
passaram PIN PAD; Realizar ligações telefônicas, para solicitar aos clientes o comprovante de endereço do paciente e
responsável.

Portaria - Auxiliar no atendimento ao público em geral, encaminhando- os para as unidades e setores; Distribuir
crachás de identificação a todas as pessoas que entram no hospital por qualquer que seja o motivo; Liberar as visitas de
acordo com os horários e normas no manual de orientação ao cliente; Confeccionar novos crachás de identificação de
visitas para substituí- los quando necessário; Auxiliar na identificação para entrada de qualquer eletroeletrônico, realizar o
cadastro na portaria e orientar que o pagamento da taxa deverá ser realizada no setor financeiro. Exceto para pacientes
internados pela filantropia; Não permitir a entrada de pessoas sem identificação ou fora dos horários estabelecidos, salvo
casos de urgências; Solicitar autorização da enfermeira da unidade, casos excepcionais para visitas de crianças
menores de 12 anos; Anotar em planilha específica o horário do contato com os enfermeiros e nome do enfermeiro que
liberou a visita da criança.

Serviço Social - Atendimento aos usuários que procuram o setor; Agendamento de entrevistas com a
Assistente Social; Recebimento de solicitação de material para realização de procedimento cirúrgico; Digitalização dos
pedidos de material e envio de e-mail aos setores; Arquivamento de prontuários do Serviço Social.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte)horas semanais. Serão de 04(quatro) horas diárias.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, carro de transporte de material, termômetro, desumidificador, telefone e material de
expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativo

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial
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11.59 SETOR: OUVIDORIA

a) Finalidade do Setor:

O setor de ouvidoria é um canal de diálogo entre o público interno e externo com a empresa, servindo como um
instrumento de incentivo à transparência e à ética. Possui como finalidade principal, ser uma porta de entrada para
opiniões, sugestões, elogios, reclamações e denúncias de todos os públicos que se relacionem com a instituição. Apura
os fatos apresentados. Interagem com as chefias, gerências e direções executiva/médica, através de informações
relevantes, que sirvam de subsídio para as análises dos setores competentes da empresa.A ouvidoria também se faz
presente no site do hospital, com o mesmo princípio de promover um cidadão/cliente mais participativo nos processos
que necessitem de melhorias e aperfeiçoamento, partindo da premissa que a ouvidoria trabalha como um intercâmbio de
informações, semanalmente coletadas pela pesquisas de qualidade e satisfação que são depositadas pelos clientes nas
urnas de cada unidade e pontos estratégicos da instituição. No final de cada mês, são realizados Relatórios de
Qualidade e Satisfação, que são entregues aos setores pertinentes, proporcionando uma análise às suas chefias e
gerências, dos acontecimentos, dos pontos fracos e fortes de cada setor e elogios aos colaboradores que lá trabalham.

b) Descrição do Setor:

A ouvidoria possue uma área de aproximadamente 8,31m² com o pé-direito de aproximadamente 3,00m. O piso
de paviflex com cantos arredondados e as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco e tinta. O teto em laje
de concreto armado com rebaixo de gesso, janela metálica tipo basculante com vidro canelado e a porta de abrir em
madeira com uma abertura tipo basculante de vidro liso na parte superior da porta.

Mobiliário: mesas; cadeiras giratórias com regulagem do assento; encosto e braços; armários; computador e
aparelho de ar condicionado.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de janela e porta, auxiliada por ventilação artificial através de aparelho de ar
condicionado. 

A iluminação natural através de janela e porta, auxiliada por iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR ESCRITORIO     1

    1

11.59. 1 - AUXILIAR ESCRITORIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Lançar e tabular dados das pesquisas de satisfação dos clientes; Recolher semanalmente as pesquisas das
caixas coletoras; Tirar fotos dos bebês e colocar na Internet; Ajudar na digitação de documentos do escritório e de outros
setores quando solicitado; Outras atividades de ordem administrativas inerentes a função; Atender funcionários,
visitantes, representantes de órgãos públicos e privados e representantes de serviços terceirizados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.60 SETOR: PATRIMONIO

a) Finalidade do Setor:

Realizar o controle patrimonial.

b) Descrição do Setor:
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Sala do Patrimônio:Teto com rebaixo de gesso; piso paviflex com cantos arredondados; paredes de alvenaria
revestida de reboco, massa e tinta na cor clara, janela de correr com vidro canelado e grade; porta de ferro com janela
basculante em vidro canelado.

Mobiliário:Mesas; aparelho de ar condicionado; cadeiras com rodízios e altura do encosto, assento e braços
regulável; cadeiras com pés fixos para visitante; impressora; microcomputador; estantes; lixeiras para acondicionar
resíduo reciclável e comum; arquivo e armário.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de janela e porta, auxiliada por ventilação artificial através de aparelho de ar
condicionado. 

A iluminação natural através de janela e porta, auxiliada por iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ASSISTENTE CONTABIL     1

ESCRITURARIO     1

    2

11.60. 1 - ASSISTENTE CONTABIL

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber todos os bens adquiridos pelo hospital; controlar a baixa dos bens que integram ativo permanente;
controlar a transferência de bens no hospital; controlar a manutenção de aparelhos em geral; registrar todos os bens no
programa de controle do ativo; realizar o registro contábil da entrada ativo imobilizado; emitir relatório das movimentações
mensais do ativo imobilizado; e realizar a conciliação (razão contábil X controle).

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone, fax e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.60. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber equipamentos médico-hospitalares como: bombas de infusão, monitores, respiradores,
eletrocautérios, sensores e outros das unidades, e enviar os mesmos para conserto; Verificar equipamentos
médico-hospitalares que constam nas unidades; Entregar equipamentos novos ou equipamentos que retornaram de
conserto nas unidades.;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais,sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Compudador

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.61 SETOR: RECEPÇÃO PRONTO ATENDIMENTO

a) Finalidade do Setor:
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Unidade de pronto atendimento atende emergência e urgência a nível local e regional. Tem por finalidade de
prestar os primeiros cuidados das mais variadas urgências, estabilizar o quadro geral do mesmo, encaminhar para as
especialidades específicas. Durante o aguardo dos encaminhamentos deve ter todo aporte e atendimento assegurados.
Também possui estrutura para atendimento traumatológico e cirurgias ambulatoriais de pequeno porte.

b) Descrição do Setor:

A sala de recepção possui uma área de aproximadamente 6,20m² e a sala de espera de aproximadamente
37,76m². Possui pé-direito de aproximadamente 2,85m para todos os compartimentos. O piso é em paviflex com cantos
arredondados ou cerâmica. As paredes são em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara. O teto é em
laje de concreto armado com rebaixo em gesso. A sala de recepção possui guiche com vidro liso e a sala de espera
abetura de vidro liso.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal e os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos
descartáveis e uma lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE RECEPCAO    13

   13

11.61. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender o publico em geral; Recepcionar e orientar todas as pessoas que procurem informações no hospital;
Preencher dados dos clientes com atenção; Abrir atendimento ambulatorial; Fazer o agendamento para procedimentos
na sala de pequena cirurgia; Montar contas de atendimento ambulatorial do PS e entregar ao setor de faturamento;
Manter o sistema de contas do PS atualizados; Entregar as vias de prontuários no arquivo administrativo; Encaminhar as
solicitações de autorização aos convênios; Cobrar na conta taxas administrativas; Realizar e receber ligações telefônicos
após o fechamento da central telefônica; Emitir nos fiscais; Receber de clientes particulares e diferenças de convênios;
Realizar lançamentos de caixa via sistema; Realizar o preenchimento de RINA; Entregar as RINA's preenchidas nomes
anterior até o dia 10 do mês vigente, na vigilância sanitária; Encaminhar ao serviço social da filantropia para realização de
estudo; Encaminhar as guias de atendimento e prontuário para preenchimentos dos profissionais envolvidos nos
atendimentos; Fazer o encerramento administrativo de contas de procedimentos sequenciais; Realizar a mudança de
plano de atendimento quando necessário; Realizar alta no sistema atendimento para dados com CID, código de
procedimento; Realizar abertura de nova conta quando o atendimento for mais de 30 dias; Consultar a situação do
usuário IPE através do site em todos os atendimentos; Verificar situação do usuário UNIMED no sistema, imprimir e
deixar no prontuário, para recurso de possível glosa; Realizar o registro administrativo detalhado das situações e
orientações pertinentes a abertura do atendimento; Realizar diariamente o controle da CIAHA; Realizar o controle de
passagem de PIN PAD; Controlar a identificação do CPF de clientes e do responsável pela internação; Realizar o
controle financeiro de caixa; Realizar fechamento de caixa; Encaminhar diariamente o caixa ao setor financeiro;
Encaminhar ao setor financeiro valores excedentes de caixa em cada turno, deixando no caixa valor máximo de
R$1.200,00; Receber depósito de internação nos horários em que o setor financeiro estiver fechado; Buscar troco no
banco, sempre que necessário; Realiza cobrança diária de clientes que ficam com pendência de contas no setor;
Receber informações e manter o mural de recado atualizado; Ler e-mail e o caderno de rotinas do setor e repassar as
informações; Manter-se atualizado quanto as rotinas do setor;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Em relação ao cumprimento do trabalho noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o profissional
deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.62 SETOR: SAMIS- ARQUIVO MEDICO

a) Finalidade do Setor:

Arquivar e preservar documentos relativos a internação e ao atendimento do paciente.

b) Descrição do Setor:

O arquivo médico possui uma área de aproximadamente 120,89m², composto pelas seguintes salas:recepção,
administração e sala do arquivo.O pé-direito é maior de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) para quase todas as
salas, exceto a sala do subsolo do arquivo médico que possui pé-direito menor. O piso da recepção e administração é de
paviflex ou cerâmico, exceto no subsolo que é de concreto cimentado. As paredes em alvenaria revestidas por reboco e
tinta, exceto uma parede da sala da administração que é de gesso acartonado. O teto em laje de concreto armado,
sendo a sala da recepção e administração com rebaixo em gesso. As janelas são metálicas tipo basculante com vidro
canelado ou em madeira de abrir e as portas são em madeira.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. E os
locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para
acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento por
pedal, identificação do tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e da cor do saco. 

Mobiliário: Mesas, cadeiras com rodízios e ajustes no encosto, assento e braços, armários, estantes com
prateleiras, computadores, aparelho de ar condicionado. Os móveis são revestidos de material liso, lavável e impermeável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação natural através de janelas e portas, auxiliada por ventilação artificial através de aparelho de ar
condicionado para a sala da recepção e administração onde está localizado os postos de trabalho dos funcionários e a
ventilação do subsolo do arquivo se dá através de janelas. 

A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes em todos os compartimentos, auxiliada por iluminação natural
através de janelas e portas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ARQUIVISTA     1

AUXILIAR DE ARQUIVO     6

    7

11.62. 1 - ARQUIVISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Conferir, organizar, receber e arquivar os prontuários de pacientes internados e/ou atendidos no hospital, bem
como os exames radiológicos de pacientes internados; Transferências do arquivo corrente para o arquivo permamente de
prontuários (de acordo com o volume documental) e de exames de pacientes que foram a óbito; Encaminhar a Direção
Médica as solicitações quanto a cópia de prontuário; Realizar cópias de prontuários e entrega dos mesmos para o
solicitante; Atendimento ao público externo e interno informando as rotinas do setor e prestando serviços solicitados;
Representar o setor nas reuniões da Comissão de Prontuário; Estatística mensal; Superviosionar as atividades da equipe
de trabalho junto ao setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, escada móvel, telefone.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.
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f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.62. 2 - AUXILIAR DE ARQUIVO

a) Atividades Desenvolvidas:

Conferir, organizar, receber e arquivar os prontuários de pacientes internados e/ou atendidos no hospital; bem
como os exames radiológicos de pacientes internados; Transferência do arquivo corrente para o arquivo permamente de
prontuários (de acordo com o volume documental) e de exames radiológicos de pacientes que foram a óbito;
Recebimento pelo sistema de prontuários arquivados no setor, bem como a devolução destes para as unidades de
internação para serem sanadas as falhas; Atendimento ao público interno e externo informando as rotinas dos setores e
prestando os serviços solicitados.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, escada móvel, telefone, e carrinho de transporte para transferência do arquivo
corrente para o arquivo permanente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Recomenda-se a utilização de carro de transporte para colocar os arquivos gerados no hospital, de modo a
evitar o transporte de peso.

Danos à saúde

Distensão, torção

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.63 SETOR: PRONTO ATENDIMENTO INTERNADOS

a) Finalidade do Setor:

Atende pacientes que após passarem pela urgência necessitem de medicação, necessitem ficarem em
observação, aguardo de resultado de exames, ou em aguardo por liberação de leitos para internação.

b) Descrição do Setor:
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A unidade possui uma área de aproximadamente 351,31m² composta por 22 leitos e pelas seguintes salas:
Leitos 8-9: 12,44m²; DML: 2,78m²; Sala Auxiliar: 14,62m²; WC da sala auxiliar: 2,65m²; Sala Gesso: 11,28m²; Sala
Cirúrgica: 20,97m²; Sala Curativo: 8,82m²; Sala de Urgência: 32,80m²; Posto de Enfermagem da Sala de Urgência:
18,33m²; Sala de Espera: 4,84m²; Sala de Espera da Recepção:37,76m²; Sala de Nebulização: 6,78m²; Posto de
Enfermagem:14,50m²; Recepção: 6,20; Lavabo: 2,00m²; Consultório: 13,71m²; Expurgo: 2,23m²; Sala de Lanche: 2,25m²;
Rouparia: 6,02m²; Quarto 1-2-3: 13,75m²; Quarto 4-5: 12,62m²; Quarto 6-7: 12,58m²; Farmácia: 12,12m²; Quarto
10-11-12-13: 29,38m²; WC Quartos 10-11-12-13: 4,18m²; Sala de Observação 1-2: 15,74m²; Sala de Observação 3-4-5:
13,89m²; WC da Sala de Observação:1,56m²; WC: 3,00m²; WC: 3,62m²; Escritório do Pronto Socorro: 6,25m²; Rouparia
da Sala de Urgência: 3,88m².Possui pé-direito de 2,85m para todos os compartimentos. O piso é em paviflex com cantos
arredondados ou cerâmica. As paredes são em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara e o teto é em
laje de concreto armado, exceto em alguns peças possuem rebaixo em gesso ou PVC na cor branca.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal e acondicionamento do material perfurocortante é feito em recipiente rigído. Os locais
que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com tampa de
acionamento por pedal.Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

Leitos: camas com rodas e guardas, bides, cadeiras com pés fixos ou poltronas, mesas auxiliares com rodas
e escadas com dois degraus.

Sala de Lanche: mesa, cadeiras, sofá, frigobar, microondas. 
Rouparia: estantes com prateleiras para colocação das roupas de cama limpas. 
Sala Curativo: mesa auxiliar com rodas, armário para armazenar material de curativo, maca fixa, cadeira,

balcão com duas cubas, toalheiro, saboneteira, suporte para colocação de um coletor rígido de perfurocortante.

Sala de Nebulização: poltronas, mesas auxiliares com rodas e pia para lavagem das mãos.
Sala Cirúrgica Ambulatorial: mesas auxiliares com rodas, mesa cirúrgica, armário para colocação de material

cirúrgico, bancada, cadeira, armário para colocação de material de curativo, aparelho de ar condicionado. 

Posto de Enfermagem:armário para colocação de material de atendimento, lixeiras para resíduo, balcão, mesa
auxiliar com rodas, mesas, microcomputadores, estantes, armários para colocar documentos dos pacientes, impressora,
cadeiras com rodízios e altura regulável, coletor rígido de perfurocortante, ventilador de teto.

Sala de Gesso: mesa auxiliar inoxidável com rodas, maca fixa, cadeira, escada de dois degraus, aparelho de
ar condicionado, balcão de uma cuba com torneira elétrica.Recepção: armários, lixeiras, bancada, computadores,
impressoras, ventilador de teto, cadeiras com braços, assento e encosto regulável.

Sala de Espera da Recepção: cadeiras sem rodízios, ventilador de teto. 
Sala de Urgência e Posto de Enfermagem: balcão com tampo inoxidável de duas cubas, toalheiro,

saboneteira,frigobar, armários, aparelhos de ar condicionado, lixeiras para acondicionar resíduo infectante, reciclável,
comum e roupa suja, armário com duas portas de aço pintado e vidro para colocar material de gesso, balcão,
micro-ondas, bebedor, mesas, cadeiras com rodízios e altura do assento regulável, bidê com rodas, estante, mesas
auxiliares inoxidável com rodas, coletores,cama com rodas, bancadas para colocar material de atendimento, mesas
auxiliares com rodas para colocar equipamento, pias para lavagem das mãos, divisórias móvel para isolamento visual do
paciente. 

Consultório Médico: cadeiras com e sem rodízio, escada com dois degraus, dois armários de duas portas,
lixeiras, aparelho de ar condicionado,prateleiras para colocar equipamentos de atendimento. 

Rouparia da Sala de Emergência: armários e estantes.
Escritório do Pronto Socorro: armário aéreo, mesas, computador, sofá, cadeiras com rodízios, altura dos

braços e assento regulável.

A Unidade de Apoio possui uma área de aproximadamente 147,18m² e pé direito de 2,85m², composto pelas
seguintes salas: salão de atendimento= 114,69m², posto de enfermagem= 14,45m², WC feminino dos pacientes=4,61m²,
WC masculino paciente= 2,21m², rouparia= 2,55m², expurgo= 4,00m², DML= 4,67m², WC funcionário=4,01m². Piso de
paviflex com cantos arredondados, exceto no salão de atendimento e banheiros que é cerâmico, teto em laje de concreto
armado com rebaixo em gesso e paredes de alvenaria revestida de reboco, massa e tinta na cor clara, exceto o expurgo
e o leito 09 que possuem paredes de gesso acartonado. As portas são de abrir em madeira e janelas de abrir em madeira
ou metálicas tipo basculantes com vidro canelado. Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável,
resistente e de cor clara.

Serviço de Endoscopia possue uma área de aproximadamente 57,33m² com pé direito de 2,85m, composto
pelas seguintes salas: recepção, banheiro, vestiário, consultório, sala de recuperação da endoscopia, sala de exame e
salas de lavagem de material. Piso de paviflex com cantos arredondados, teto em laje de concreto armado com rebaixo
em gesso e paredes de alvenaria revestida de reboco, massa e tinta na cor clara. As portas são de abrir em madeira,
exceto a porta de entrada que é de vidro liso e janelas metálicas tipo basculantes com vidro canelado e uma abertura de
vidro liso para a circulação geral. Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor
clara. Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para higienização
de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com tampa de
acionamento por pedal e acondicionamento do material perfurocortante é feito em recipiente rigído.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e janelas.

d) Quadro Funcional
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Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    17

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

   20

11.63. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar o controle e evolução dos pacientes; Puncionar para administrar medicamentos e soluções; Auxiliar
nas entubações e sondagens dos pacientes; Transportar os pacientes graves para as unidade, ultrassom, radiologia, CTI,
UCOR, etc; Requisitar materiais para a unidade; Auxiliar na reanimação cardio- respiratória; Curativos; Gerenciamento de
pessoal.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, ventilador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi e aspirador de rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.63. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos pacientes, pequenas cirurgias, suturas e
curativos; Transportar pacientes; Auxiliar durante o processo de reanimação cardio-respiratória; Administrar
medicamentos por via oral, muscular, sub-cutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes engessados; Instalar
as bombas de infusão e monitorar pacientes; Punções venosas periféricas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi e aspirador rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:
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Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentar paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre
que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:
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Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.63. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral (alguns eletrodomésticos e exaustores); Retirar e repor cortinas para lavar; Repor papel toalha e
sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar
panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11
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Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-È obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
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-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular
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Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.64 SETOR: AMB. SANTA MARTA

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de odontologia, psicologia, fonoaudiologia,assistência social,
assistência de enfermagem e médica aos pacientes.

b) Descrição do Setor:

O ambulatório possui uma área de aproximadamente 124,12m² composto pelas seguintes salas com as
respectivas dimensões aproximadas: Consultório odontológico 12,92m², consultório clínica geral: 8,10m², consultório
pediátrico 8,25m², farmácia:2,97m², arquivo: 5,53m², depósito de material limpo:1,50m², sala de enfermagem:9,80m², sala
de lanche:5,70m², sala de fonoaudiologia:6,18m², sala da psicologia:8,25m², sala da assistência social:7,25m²,
expurgo:1,00m², sanitário dos funcionários:2,31m², sala de espera: 11,21m², sanitário da sala de
espera:2,31m²,recepção:2,46m² e circulação geral:28,38m². O pé-direito de aproximadamente 2,75m; teto em laje de
concreto armado; piso cerâmico em todas as salas; paredes externas e algumas internas de alvenaria revestidas por
reboco, massa e tinta, exceto algumas paredes internas que são divisórias de gesso acartonado e com isolamento
acústico nas paredes da sala de fonoaudiológia e de psicológia; portas internas são de abrir em madeira e externa
metálica; janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado e grade; a recepção e a farmácia possuem uma abertura
tipo guiche com anteparo de vidro liso; pias para lavagem das mãos na maioria das salas e torneira com acionamento por
cotovelo em algumas salas como a sala do consultório odontológico e a de enfermagem.

Mobiliário composto de cadeiras com rodízios, assento, encosto e braços regulável; cadeiras com os pés fixos
para pacientes e acompanhantes; armários, mesas, prateleiras, bebedor, balcão com cuba e tampo em aço inoxidável,
microondas, refrigerador, computadores.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para
acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. Locais que possuem bebedor são providos de um
suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa de
acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação do tipo de resíduo
acondicionado através de etiqueta e cor do saco plástico. O descarte do material perfurocortante é feito em coletor rígido
para resíduo infectante.

 584HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e natural por meio de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural através de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

BALC. DE FARMACIA     1

DENTISTA     2

ENFERMEIRO     1

PSICOLOGO     1

MÉDICO CLINICO GERAL     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ESCRITURARIO     1

    8

11.64. 1 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Contar estoque quando solicitado; Revisar validades de medicamentos e materiais; Receber as prescrições
médicas, interpretar as mesmas, observando se estão em conformidade com as rotinas da instituição; Colaborar nos
serviços internos de organização; Separar material e medicamentos conforme prescrição; Guardar documentos quando
solicitado. Ao receber as prescrições (receita) no ambulatório, é avaliado se a medicação é padronizada ou não; Calcular
a dosagem certa para dispensar ao cliente, principalmente quando for antibiótico, reter 2ªvia da receita; Entregar
medicação direto ao cliente.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.64. 2 - ASSISTENTE SOCIAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar avaliações socioeconômicas, verificação de documentos do usuário para garantir gratuidade nos
ambulatórios; Autorização mamografias; Digitação dos relatórios de avaliação socioeconômica; Orientações gerais de
beneficios e direitos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, material de expediente.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.64. 3 - DENTISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar exames clínicos odontológicos; abertura coronaria; adequação meio bucal; ajuste oclusal,
alveoloplastia, aplicação cariostatico, capeamento pulpar, cirurgia retalho, controle de placa bacteriana; cunha distal;
dessensibilização dentaria, drenagem de abcesso; exodontia; faceta em resina; gengivectomia; imobilização dentaria;
instrução de higiene bucal; manutenção e tratamento cirúrgico; medicação intra-canal; nucleo de preenchimento em
ionômero de vidro; profilaxia; preservação pré cirúrgica; pulpotomia; remoção de dentes inclusos ou impactados; remoção
de fatores de retenção; restauração de amalgama, ionômero de vidro ou resina; RX apical (radiografia intra-oral);
Tratamentos de gengivite, endodôntico em deciduos, periodontite leve, processo agudo e urgência-endopulpectomia.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, lâminas de bisturi, aparelho de Raio X, caneta de alta e baixa rotação, Jet-Sonic(Ultra-som e jato de
bicarbonato), autoclave, foto polimerizador.
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d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Endozime AW Plus APA, Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Álcool Etílico 70%, Revelador e fixador radiográfico, Eugenol, Tricresolformalina, Paramono-clorofenol
canforado, Formocresol, Iodofórmio, Otosporin, Água oxigenada.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Utilização do Aparelho de Rx

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção contra radiação ionizante

Ações preventivas

-O dentista não fica na sala no momento da realização do Rx (acionamento), ele utiliza o disparador.
-Para proteção do paciente é disponível avental plumbífero.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares
Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a

radiação

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SMascara descartavel

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.

 589HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em
altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).
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Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.64. 4 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Supervisão e coordenação da unidade ambulatorial; consultas de enfermagem; realiza curativos e retirada de
pontos; administração de medicamentos intramuscular, oral e endovenoso; verificação dos sinais vitais; manuseio de
fármacos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido,
material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura e lâmina de bisturi.

d) Vestimentas:

Calça, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Vaselina líquida, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.64. 5 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar entrevistas de triagem; encaminhamento para outros profissionais ou serviços conforme necessidade;
realizar grupos de atendimento psicológico, como: grupos de adolescentes e grupos de pais; Realizar avaliação e
acompanhamento psicológico de crianças, adolescentes e adultos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.64. 6 - MÉDICO CLINICO GERAL

a) Atividades Desenvolvidas:
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Entrevista com paciente, anamnese; exame clinico; pedido de exames; prescrição medicações; prevenção de
doenças; orientações a o paciente; prevenção e tratamentos de patologias.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Otostoscópio, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio. 

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O médico deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O médico deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O médico deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço
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11.64. 7 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a limpeza e desinfecção do ambulatório em geral e recolher os resíduos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, material de limpeza em geral.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

 597HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:
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Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.64. 8 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atendimento a comunidade; prestar informações; agendamento de consultas; atendimento telefônico; cadastro
de pacientes; realizar altas dos pacientes; organizar arquivos; digitar relatórios.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, Impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.65 SETOR: AMB. VILA OLIVEIRA

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de odontologia e medica a pacientes.

b) Descrição do Setor:

O Ambulatório possui uma área de aproximadamente 110,5m², composta de 16 dependerias com as seguintes
dimensões: Sala de cuidados: 9,9m²; Consultório Pediatrico: 9,8m²; Consultório Odontológico: 9,6m²; Consultório
Ginecológico: 12m²; Consultório Clinica geral: 13,2m²; Sala de lavagem material: 2,2m²; Sala de curativos: 4m²;
Recepção: 9,8m²; Arquivo: 7,5m²; Sala de nebulização: 6,2m²; Copa: 4,5m²; Expurgo: 3,1m²; WC: 3,6m²; WC: 3,6m²;
Corredores: 7m²; Sala Recepcionista: 4,5m².Possui pé-direito de 2,90m (dois metros e noventa centímetros), o piso é
revestido e cerâmica em todas salas. As paredes são em alvenaria com divisórias em algumas salas, revestidas por
reboco e pintura. O teto é forrado em PVC.

Todo o mobiliário existente é revestido de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização e de cor
clara. E os móveis que necessitam serem deslocados para atendimento do paciente possuem rodízios, como por
exemplo o suporte para soro ou medicação, mesas auxiliares, etc. As cadeiras utilizadas pelos funcionários possuem
rodízios com braços, encosto e altura do assento regulável.

Todos os locais onde possui uma pia ou balcão com cuba para lavagem das mãos ou material ao lado está
instalado uma saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel e lixeiras de tampa com acionamento por
pedal. Todas as lixeiras apresentam na tampa uma etiqueta identificando o tipo de resíduo que deve ser acondicionado, e
o acondicionamento dos perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante. Locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MÉDICO CLINICO GERAL     1

BALC. DE FARMACIA     1

PSICOLOGO     1

DENTISTA     1

ENFERMEIRO     1

ASSISTENTE SOCIAL     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ESCRITURARIO     1

    8

11.65. 1 - MÉDICO CLINICO GERAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Médico Clínico Geral: Entrevista com paciente, anamnese; exame clinico; pedido de exames; prescrição
medicações; prevenção de doenças; orientações ao paciente; prevenção e tratamentos de patologias.

Médico Ginecologista: Realização na consulta de anamnese completa, exame físico geral, exame físico
ginecológico ¿ palpação de mamas, abdome, exame especular e toque vaginal, realização de procedimentos como
coleta de citopatológico, cauterizações químicas, drenagem de abcessos genitais, solicitação de exames para prevenção
conforme Ministério da Saúde, terapêutica medicamentosa, terapêutica comportamental quando identificado fatores de
risco à saúde da mulher.

Médico Pediatra: Realiza consultas ambulatoriais e pequenos procedimentos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Médico Clínico Geral:Otostoscópio, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio. (estes a seguir são
utilizados apenas pelo médico ginecologista: mesa ginecológica, negacoscópio, espéculos, pinças ginecológicas, sonar
obstetrico, foco de luz, espatula ayre, escova para coleta e preventivo, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio,
otoscópio); Negatoscópio, espátula simples, lanterna.

Médico Ginecologista:Espéculo, pinça, lâminas de bisturi, agulhas e seringas.

Médico Pediatra:Estetoscópio; Ototoscópio; Balança; Réguas; Seringas; A gulhas; Tesouras; Pinças,
Hemostática.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Riohex 0,5% Alcoolico (clorexidina), Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% .

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O médico deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O médico deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O médico deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.65. 2 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Repor medicamentos e materiais hospitalares nas prateleiras; Dispensar medicações e materiais; Contar
estoque quando solicitado; Revisar validades de medicamentos e materiais; Receber as prescrições médicas, interpretar
as mesmas, observando se estão em conformidade com as rotinas da instituição; Colaborar nos serviços internos de
organização; Guardar material e medicamentos de devolução; Conferir e guardar as devoluções das unidades; Separar
material e medicamentos conforme prescrição e solicitação de consumo; Arquivar as prescrições; Guardar documentos
quando solicitado; Separar, e entregar medicamentos para farmácia do centro cirúrgico; farmácia PS.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial
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11.65. 3 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar entrevistas; encaminhamento para outros profissionais ou serviço conforme necessidade; realizar
grupos atendimento psicológico, como: grupos de adolescentes e grupos de pais; Atendimento psicológico individual.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.65. 4 - DENTISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar exames clínicos odontológicos; abertura coronaria; adequação meio bucal; ajuste oclusal,
alveoloplastia, capeamento pulpar direta e indireta, cirurgia retalho, controle de placa bacteriana; cunha distal;
dessensibilização dentaria, drenagem de abcesso; exodontias; faceta em resina; gengivectomia; imobilzação dentaria;
instrução de higiene bucal; manutenção e tratamento cirúrgico; medicação intra-canal; curativo de demora; profilaxia;
pulpotomia; remoção de fatores de retenção; restauração de iondmero de vidro ou resina composta; fotopolimerizável;
Tratamentos de gengivite e periodontite leve a moderada; Tratamento de processos agudos da dor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Equipo completo, micro-motor, contra ângulo, alta rotação, tríplice, fotopolimerizador, ultrassom com jato de
bicabornato, brocas, compressor e instrumentais em geral, autoclave, negatoscópio.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante =
Riohex 2% , Eugenol, Tricresolformalina, Paramono-clorofenol canforado, Formocresol, Otosporin, Água oxigenada.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Utilização do Aparelho de Rx

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção contra radiação ionizante

Ações preventivas

-O dentista não fica na sala no momento da realização do Rx (acionamento), ele utiliza o disparador.
-Para proteção do paciente é disponível avental plumbífero.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares
Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a

radiação

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.65. 5 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Supervisão e coordenação da unidade ambulatorial; consultas de enfermagem; realiza curativos e retirada de
pontos; administração de medicamentos intramuscular, oral e endovenoso; verificação dos sinais vitais; manuseio de
fármacos; Agendamento de exames; Triagem.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio, material para
curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura.

d) Vestimentas:

Calça, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Riohex 0,5% Alcoolico
(clorexidina), Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.65. 6 - ASSISTENTE SOCIAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar avaliações socioeconômicas, verificação de documentos do usuário para garantir gratuidade nos
ambulatórios; Encaminhamentos para beneficios.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.65. 7 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a limpeza e desinfecção do ambulatório em geral e recolher os resíduos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 horas diárias.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, material de limpeza em geral.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Detergente neutro, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta
para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
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Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação

 618HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.65. 8 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atendimento a comunidade; prestar informações; agendamento de consultas; atendimento telefônico; cadastro
de pacientes; realizar altas dos pacientes; organizar arquivos; digitar relatórios.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.66 SETOR: AMB. VILA NOAL

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de odontologia, enfermagem, psicologia e assistência médica a
pacientes.

b) Descrição do Setor:

O Ambulatório possui uma área de aproximadamente 146,6m², composta de 16 dependerias com as seguintes
dimensões: 

Sala de Cuidados: 12,9m²; Consultório Pediatrico: 9,0m²; Consultório Odontológico: 9,0m²; Consultório
Ginecológico: 9,0m²; Consultório de Assitencia Social: 9,0m²; Consultório Psicológico: 9,0m²; Sala de curativos: 9,0m²;
Recepção: 20,6m²; Arquivo: 8,7m²; Sala de utilidades: 2,4m²; Copa: 1,5m²; Expurgo: 1,2m²; WC: 1,2m²; WC: 1,2m²;
Corredores/espera: 38,7m²; Sala Recepcionista: 4,2.

Possui pé-direito de 3m (três metros) em algumas salas e em outras 2,85m (dois metros e oitenta e cinco
centímetros). O piso é revestido e cerâmica em todas salas, com exceção recepção que é pintado. As paredes são
todas em alvenaria, revestidas por reboco e cerâmica até a altura de 12,20m, após revestido por tinta. O teto é em laje de
concreto armado revestido por reboco.

Todo o mobiliário existente é revestido de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização e de cor
clara. E os móveis que necessitam serem deslocados para atendimento do paciente possuem rodízios, como por
exemplo o suporte para soro ou medicação, mesas auxiliares, etc. As cadeiras utilizadas pelos funcionários possuem
rodízios com braços, encosto e altura do assento regulável.

Todos os locais onde possui uma pia ou balcão com cuba para lavagem das mãos ou material ao lado está
instalado uma saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel e lixeiras de tampa com acionamento por
pedal. Todas as lixeiras apresentam na tampa uma etiqueta identificando o tipo de resíduo que deve ser acondicionado, e
o acondicionamento dos perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante. Locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MÉDICO CLINICO GERAL     1
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ASSISTENTE SOCIAL     1

BALC. DE FARMACIA     2

DENTISTA     2

ENFERMEIRO     1

PSICOLOGO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ESCRITURARIO     1

   10

11.66. 1 - MÉDICO CLINICO GERAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Médico clinico geral: Entrevista com paciente, anamnese; exame clinico; pedido de exames; prescrição
medicações; orientações ao paciente; prevenção e tratamentos de patologias. Atendimento aos grupos de hipertensos e
diabéticos.

Médico ginecologista: Realização na consulta de anamnese completa, exame físico geral, exame ginecológico,
palpação de mamas, abdome, exame especular e toque vaginal, realização de procedimentos como coleta de
citopatológico, drenagem de abcessos genitais, solicitação de exames para prevenção conforme Ministério da Saúde,
terapêutica medicamentosa, terapêutica comportamental quando identificado fatores de risco à saúde da mulher;
Aplicação de medicamentos em casos de DSTs.

Médico pediatra: Entrevista com pai ou a mãe da criança; exame clínico; pedido de exames; prescrição de
medicações; orientações ao responsável da criança; prevenção e tratamento de patologias.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Médico clinico geral: Otoscópio, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio. (estes a seguir são utilizados
apenas pelo médico gincologista: mesa ginecológica, negacoscópio, espéculos, pinças ginecológicas, sonar obstétrico,
foco de luz, espatula ayre, escova para coleta e preventivo, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio, otoscópio),
balança.

Médico ginecologista: Espéculo, pinça, lâminas de bisturi, agulhas e seringas.

Médico pediatra:Otoscópio, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio, balança.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O médico deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O médico deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O médico deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.66. 2 - ASSISTENTE SOCIAL

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar avaliações socioeconômicas, verificação de documentos do usuário para garantir gratuidade nos
ambulatórios; Arquivação cadastros renovados; Atualização no sistema carteiras renovadas; Responsabilidade com
estatísticas mensais; Elaboração relatórios mamografias.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20(vinte) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, material de expediente.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.66. 3 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Repor medicamentos e materiais hospitalares nas prateleiras; Dispensar medicações para os pacientes que
consultam no ambulatório; Contar estoque todos os meses; Revisar validades de medicamentos e materiais; Receber as
prescrições médicas, interpretar as mesmas, observando se estão em conformidade com as rotinas da instituição;
Colaborar nos serviços internos de organização; Atender o paciente; Separar material e medicamentos conforme
prescrição e solicitação de consumo; Guardar documentos quando solicitado.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

 625HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente
mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.66. 4 - DENTISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar exames clínicos odontológicos; abertura coronaria; adequação meio bucal; ajuste oclusal,
alveoloplastia, aplicação cariostatico, capeamento pulpar, cirurgia retalho, controle de placa bacteriana; dessensibilização
dentaria, drenagem de abcesso; exodontia; faceta em resina composta; gengivectomia; imobilzação dentaria; instrução
de higiene bucal; manutenção e tratamento cirúrgico; medicação intra-canal; nucleo de preenchimento em ionômero de
vidro; profilaxia; preservação pré cirurgica; pulpotomia; remoção de fatores de retenção; ionômero de vidro ou resina
composta; RX apical (radiografia intra-oral); Tratamentos de gengivite, periodontite leve, processo agudo e
urgência-endopulpectomia, lavagem do instrumental odontológico; Esterilização do material odontológico.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Equipo completo, micro-motor, contra ângulo, alta rotação, tríplice, aparelho fotopolimerizador, ultrassom com
jato de bicabornato, brocas, amalgamador, compressor e instrumentais em geral; Autoclave.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Endozime AW Plus APA, Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Álcool Etílico 70%, Revelador e fixador radiográfico, Eugenol, Tricresolformalina, Paramono-clorofenol
canforado, Formocresol, Iodofórmio, Otosporin, Água oxigenada.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Utilização do Aparelho de Rx

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção contra radiação ionizante

Ações preventivas

-O dentista não fica na sala no momento da realização do Rx (acionamento), ele utiliza o disparador.
-Para proteção do paciente é disponível avental plumbífero.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares
Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a

radiação

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.66. 5 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Supervisão e coordenação da unidade ambulatorial; consultas de enfermagem; realiza curativos e retirada de
pontos; administração de medicamentos intramuscular, oral e endovenoso; verificação dos sinais vitais; lavagem de
instrumental para curativos e espéculos; manuseio de fármacos; Realização de nebulização e teste glicemia; Aferição do
peso dos pacientes.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido,
material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura e lâmina de bisturi, balança adulto.

d) Vestimentas:

Calça, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Endozime AW Plus APA, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% , Hipoclorito de sódio 1%, Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Indireta por aerossóis / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.66. 6 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar entrevistas; encaminhamento para outros profissionais ou serviço conforme necessidade; realizar
grupos atendimento psicológico, como: grupos de adolescentes e grupos de pais. Atendimento clínico individual;
Pareceres.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.66. 7 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a limpeza e desinfecção do ambulatório em geral e recolher os resíduos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, material de limpeza em geral.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:
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Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente
neutro, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool
Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833
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Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde
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Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.66. 8 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atendimento a comunidade; prestar informações; agendamento de consultas; atendimento telefônico; cadastro
de pacientes; realizar altas dos pacientes; organizar arquivos; digitar relatórios.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial
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11.67 SETOR: AMB. VILA VITÓRIA

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de odontologia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, médica e de
assistência social a pacientes.

b) Descrição do Setor:

O ambulatório possui uma área de aproximadamente 120,93m², composta de dependências com as seguintes
dimensões: Sala de Espera: 13,01m²; Recepção: 6,13m²; Arquivo: 7,03m²; WC Usuários: 3,49m²; WC Funcionários:
3,49m²; Posto de Enfermagem: 13,54m²; Sala de Lanche:2,35m²; Sala de Procedimentos: 6,67m²; Expurgo: 2,17m²;
DML: 2,35m²; Consultório Odontológico: 8,34m²; Sala de Fisioterapia / Psicologia: 15,84m²; Sala de Assistência Social:
12,65m²; Consultório Clínico Geral: 10,06m²; Consultório Ginecológico/ WC: 8,34m²/2,32m²; Sala de Limpeza de
Materiais: 3,15m². Possui pé-direito de 2,85m (dois metros e oitenta e cinco centímetros). O piso é cerâmico em todas
salas. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta na cor clara, exceto uma parede da sala
de fisioterapia e da assistência social que é de divisória de eucatex na cor clara. O teto é em laje de concreto armado
revestido por reboco.

O posto de enfermagem, consultório odontológico e sala de procedimento possuem um balcão com uma cuba
e tampo de aço inoxidável para lavagem das mãos, exceto o balcão da sala de limpeza de material que é utilizado
somente para lavagem de materiais. No consultório clínico e ginecológico existe uma pia para lavagem das mãos.

Todo o mobiliário existente é revestido de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização e de cor
clara. E os móveis que necessitam serem deslocados para atendimento do paciente possuem rodízios, como por
exemplo o suporte para soro ou medicação, mesas auxiliares, etc. As cadeiras utilizadas pelos funcionários possuem
rodízios com braços, encosto e altura do assento regulável.

Todos os locais onde possui uma pia ou balcão com cuba para lavagem das mãos ou material ao lado está
instalado uma saboneteira com sabonete líquido, toalheiro com toalha de papel e lixeiras de tampa com acionamento por
pedal. Todas as lixeiras apresentam na tampa uma etiqueta identificando o tipo de resíduo deve ser acondicionado, e o
acondicionamento dos perfurocortante é feito em coletor rígidos para perfurocortante. Locais que possuem bebedor são
providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo reciclável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e por meio de ventilador. A ventilação natural por
meio de janelas e portas. 

A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

BALC. DE FARMACIA     2

DENTISTA     1

ENFERMEIRO     2

FISIOTERAPEUTA     1

MÉDICO CLINICO GERAL     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ESCRITURARIO     1

PSICOLOGO     1

   10

11.67. 1 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Repor medicamentos e materiais hospitalares nas prateleiras; Contar estoque quando solicitado; Revisar
validades de medicamentos e materiais; Receber as prescrições médicas, interpretar as mesmas, observando se estão
em conformidade com as rotinas da instituição; Colaborar nos serviços internos de organização; Atender o balcão;
Guardar material e medicamentos de devolução; Guardar documentos quando solicitado.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14
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Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.67. 2 - DENTISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Radiografias inter-proximais (Bite Wing), periapicais, oclusais, técnica de clarek, revelação de Raio X,
biopulpectomia e necropulpectomia, drenagem de abcessos, extrações dentárias, raspagens de cálculos supra e sub
gengival, aumento de coroa clínica, gengivectomia, gengivoplastia e profilaxia, restaurações com resina composta
fotopolimerizável, ionômero de vidro, óxido de zinco e eugenol, profilaxia com pasta profilática e jato de bicarbonato,
aplicação tópica de Flúor, Clareamento dentário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, lâminas de bisturi, aparelho de Raio X, caneta de alta e baixa rotação, Jet-Sonic(Ultra-som e jato de
bicarbonato), autoclave, fotopolimerizador.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada,
Endozime AW Plus APA, Glutalabor 2,2% (glutaraldeido), Álcool Etílico 70%, Revelador e fixador radiográfico, Eugenol,
Tricresolformalina, Paramono-clorofenol canforado, Formocresol, Iodofórmio, Otosporin.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Utilização do Aparelho de Rx

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SProteção contra radiação ionizante
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Ações preventivas

-O dentista não fica na sala no momento da realização do Rx (acionamento), ele utiliza o disparador.
-Para proteção do paciente é disponível avental plumbífero.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares
Efeito imediato de radiação. Toda forma de lesão imediata de tecido, osso ou fluido orgânico, por exposição a

radiação

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.67. 3 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar curativo, verificar pressão arterial, aplicação de medicamentos endovenoso e intra muscular, preparo
dos mesmos, realizar teste de glicemia, preparo de medicamentos inalatório(nebulização), coordenação dos serviços de
enfermagem, auxilio na esterilização de materiais; Supervisão e coordenação da unidade ambulatorial.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Tesouras, pinças, autoclave, esfigmomanômetro, estetoscópio, seringas, agulhas, catéteres para punção.

d) Vestimentas:

Calça, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Hipoclorito de sódio 1%, Sabonete
Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Indireta por aerossóis / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.67. 4 - FISIOTERAPEUTA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Fisioterapia Traumato-ortopédica (Cinesioterapia ¿ exercícios variados), alongamentos, fortalecimentos gerais,
manipulações, relaxamento. Fisioterapia Respiratória (Manobras respiratórias, ausculta pulmonar), Massoterapia,
Locomoção de pacientes; Fisioterapia neurológica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 4(quatro) horas de segunda-feira à sexta-feira.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de ultra-som, estetoscópio, aparelho de massagem, álteres, tornozeleiras, bolas, faixas elásticas,
bastão, espaldar, maca, cadeira. Aparelho Neurodyn II (TENS/ FES). Tatame (1 x 1m).

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.67. 5 - MÉDICO CLINICO GERAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Médico clinico geral: Anamnese completa e exame físico geral, exame físico clínico(palpação, ausculta e
inspeção cabeça e pescoço, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, otoscopia, membros inferiores, área genital e
abdômen), solicitação exames para prevenção primária e atenção básica a saúde, aplicação de terapia medicamentosa,
re-educação comportamental, aplicação medicação tópica (ATA, colóide).

Médico Ginecologista: Realização na consulta de anamnese completa, exame físico geral, exame físico geral,
exame físico ginecológico, palpação de mamas, abdômen, exame especular e toque vaginal, realização de
procedimentos como coleta de citopatológico, colocação e retirada de DIU, cauterizações químicas, drenagem de
abcessos genitais, solicitação de exames para prevenção conforme Ministério da Saúde, terapêutica medicamentosa,
terapêutica comportamental quando identificado fatores de risco à saúde da mulher.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Médico clinico geral: Otostoscópio, termômetro, esfignomanômetro, estetoscópio, lanterna, abaixador de
língua.

Médico Ginecologista: Espéculo, Estetoscópio, lanterna, abaixador de língua, otoscópio.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O médico deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O médico deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Perfurocortantes / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O médico deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.67. 6 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Limpar paredes e chão, tirar o pó, lavar janelas e vidros, limpar os banheiros, passar o café e chá, varrer o pátio
e limpar o jardim.

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, material de limpeza em geral.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente
neutro, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório
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SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.67. 7 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atendimento ao público, atender telefone, registrar cadastro e abrir atendimento do cliente no computador,
fazer e organizar prontuários, agendamento de consultas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.
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e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC
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g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.67. 8 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Avaliação psicológica de adultos e crianças, tratamento psicoterápico voltado a adultos e crianças,
acolhimento e orientação a pais, visitas a escolas, quando necessário. Para todos os atendimentos, são empregados
técnicas psicológicas específicas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 4(quatro) horas de segunda-feira à sexta-feira.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Nenhum.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.68 SETOR: CENTRO DE ÓRTESE E PRÓTESE

a) Finalidade do Setor:

Receber, conferir e dispensar instrumentais e implantes cirúrgicos.

b) Descrição do Setor:

O centro de órtese e prótese está localizado no almoxarifado que possui uma área de aproximadamente
276,35m² composta pelas seguintes salas: Sala Administrativa: 76,00m²; Àrea de Recepção: 104,54m²; WC Feminino:
1,96m²; WC Masculino: 1,96m²; Sala de Unitarização e Etiquetação: 8,85m²; Sala de Estoque: 83,04m².Possui pé-direito
de aproximadamente 2,70m para todos os compartimentos. O piso é todo em paviflex com cantos arredondado; as
paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta e o teto é em laje de concreto armado.Os locais
que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com
sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por pedal.Todos os locais que
possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar
resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal. 

Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no setor para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável e
revestimento de material liso, lavável e impermeável. As portas são de ferro revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara e as janelas são basculantes de ferro, pintadas de cor clara, com vidro canelado, grade e tela.

Sala Administrativa: mesas de escritório; microcomputadores; cadeiras giratórias com regulagem do encosto,
assento e braços; armários; mesa auxiliar; cadeira sem rodízios com braços fixos para visitante; aparelhos de ar
condicionado; impressora; lixeiras para acondicionar resíduo; armário; balcão para atendimento com prateleiras; escada
metálica de abrir; estantes metálicas com altura móvel; estrados de madeira para acondicionar produtos.

O depósito do centro de órtese e prótese está localizado próximo ao centro cirúrgico com uma área de
aproximadamente 11,58m² e pé-direito de 2,85m. O piso é todo em paviflex com cantos arredondados e as paredes são
todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta na cor clara. O teto em laje de concreto armado com rebaixo de
gesso, portas de abrir em madeira. O local possui armários e estantes com prateleiras para o depósito do material.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através portas de abrir em madeira. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR ALMOXARIFE     3

    4

11.68. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Conferir e assinar notas fiscais, conferir notas fiscais x ordens de compra x laudo, entregar notas fiscais ao
faturamento e almoxarifado, enviar e receber e-mails, fazer cópias das notas fiscais, fazer pedido de material de
expediente, monitorar e preencher a agenda informatizada, participar de treinamentos, preencher planilhas, realizar a
conferência vale x laudo x autorização, realizar contagem mensal do estoque, realizar trimestralmente o controle das
validades, contatar outros setores e fornecedores se necessário, reportar a farmacêutica responsável intercorrências do
setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, impressora, ar condicionado (split)

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.68. 2 - AUXILIAR ALMOXARIFE

a) Atividades Desenvolvidas:

Armazenar e arquivar processos, dar entrada nos materiais consignados, embalar material em saco plástico
transparente, entregar laudo na central de autorizações, entregar materiais na FCC, gerar etiquetas de código de barras,
entregar, conferir e retirar material do CME, monitorar a esterilização das caixas de traumatologia consignadas, monitorar
e preencher a agenda informatizada, participar de treinamentos, preencher planilhas, realizar a conferência vale x laudo x
autorização, receber da FCC materiais não esterilizados, receber e devolver material do fornecedor, retirar laudos na
secretaria do CC, separar materiais para os procedimentos, solicitar cadastro de material e solicitar reposição, enviar e
receber e-mails; contatar outros setores e fornecedores se necessário, reportar a farmacêutica responsável
intercorrências do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, carrinho de trasporte, ar condicionado (split)

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos
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SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.69 SETOR: FARMACIA

a) Finalidade do Setor:
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Prestar atendimento ao público.

b) Descrição do Setor:

A Farmácia do Carimed possui uma área de aproximadamente 32,39m² composta pelas seguintes salas: 
Farmácia: 30,54m²; WC: 1,85m².
Possui pé-direito de 2,85m (dois metros e oitenta e cinco centímetros) para todos os compartimentos. O piso é

todo em paviflex, cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta. O teto
é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso.

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel
toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por
pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira para acondicionar resíduo reciclável com tampa, de acionamento por pedal. 

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no setor para trabalhos com microcomputador possuem cinco rodízios, altura do assento regulável e
revestimento de material liso, lavável e impermeável. 

Todas as portas são de vidro e madeira e janela basculante de alumínio com vidro liso, tela e grade.
Sala de Atendimento: Um balcão de atendimento com seis gavetas, estante com dezoito prateleiras, um mesa

para microcomputador; estantes de parede em madeira totalizando cento e trinta e cinco prateleiras; um armário tipo
colméia de vidro; cinco expositores de mercadorias; duas mesas auxiliares; dois microcomputador; um frigobar; um
armário com seis portas; uma mesa com duas gavetas; um estrado de madeira para colocar mercadorias; dois leitores
óticos; um bebedor; duas cadeiras giratórias com rodízios e altura do assento regulável; um banco de plástico e um
banco de madeira; um impressora; duas lixeiras para acondicionar resíduo reciclável; uma cadeira sem rodízio para
visitante; um balança eletrônica; uma escada de abrir em alumínio com cinco degraus; um aparelho de ar condicionado.

Duas portas de vidro; duas aberturas de vidro com persianas vertical; teto de concreto armado com rebaixo em
gesso; piso paviflex com cantos arredondados.

Banheiro: Uma pia; um vaso sanitário; um toalheiro; uma saboneteira; um armário aéreo com espelho; um
armário com quatro portas; uma lixeira para acondicionar residuo comum.

Piso cerâmico; teto de concreto armado com rebaixo em gesso; piso paviflex com cantos arredondados; uma
porta de madeira; uma janela basculante de alumínio com vidro liso, tela e grade de ferro.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através da porta.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas. 

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

    0

11.69. 1 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender o público; Entregar medicamentos nas dependências do hospital; Manusear relatórios, balanços;
Realizar pedidos de mercadorias.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 44(quarenta e quatro) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para
descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa de manga longa, camisa de manga curta e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

 661HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.69. 2 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender o público; Lançar notas fiscais; Organizar o setor; Acompanhar o controle dos produtos vencidos;
Responsável pelo depósito bancário; Controlar o estoque; Entregar produtos da farmácia dentro das dependências do
hospital.
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b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas ou serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores
de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em
01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.70 SETOR: U-230

a) Finalidade do Setor:

Unidade com 20 leitos recebe pacientes das clínicas médica e cirúrgicas das mais diversas especialidades.

b) Descrição do Setor:

A unidade possui uma área de aproximadamente 387,78m²composta pelos seguintes compartimentos: posto
de enfermagem, posto de escriturário, área de prescrição, sala de utilidades, circulação geral, expurgo, rouparia, copa,
quartos e banheiros. O pé-direito é de 2,85 m para todos os compartimentos e o piso é todo em paviflex com cantos
arredondados de cores claras conforme a cor utilizada na pintura da unidade, exceto os banheiros que possuem
revestimento cerâmico. As paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara conforme a
cor utilizada na pintura da unidade. O teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso na cor branca. Todas as
portas são de madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara e algumas com visor de vidro
canelado, enquanto que as janelas são de abrir em madeira ou metálica de correr com vidro liso ou canelado.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. As cadeiras
utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador possuem cinco rodízios;
altura do assento, braços e encosto regulável; e revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões,
cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo desinfecção
e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, as pias para lavagem das mãos possuem torneiras com acionamento por pedal ou
cotovelo.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Descrição do mobiliário existentes nas dependências da unidade de internação:
Posto de enfermagem: armários aéreos, balcão com tampo inoxidável com duas cubas e torneira elétrica, pia

para lavagem das mãos, frigobar, carro de emergência, mesas e cadeiras para trabalhos em computador, computadores,
ventilador, lixeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

Posto do escriturário: bancada, estante, cadeira, computador e lixeira. 
Área de precrição: bancada, estante, cadeiras, computadores e lixeira. 
Circulação geral: bebedor, pias para lavagem das mãos, sinalização de saída de emergência, pontos de alarme

e extintores.

Expurgo: expurgo inoxidável redondo, prateleiras, armário aéreo, lixeiras.
Rouparia: estante com prateleiras.
Quarto: camas elétricas com rodas e guardas laterais, mesas auxiliares, escadas com dois degraus,

poltronas, cadeiras e um banheiro com pia, vaso e chuveiro elétrico.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado, ventilador e natural através de janela e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     3

TECNICO ENFERMAGEM    21
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ESCRITURARIO     2

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

   28

11.70. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples;
Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente
no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas
dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de
PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.
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-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SMáscara de SoldaCA 3702

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.70. 2 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de
decúbito; Realizar curativos simples, de menor complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar
material para exames como urina e fezes; Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando
necessário; Realizar punção com abocatch; Retirada de pontos de incisão cirúrgica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller,elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre
que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.70. 3 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
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Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.
Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.70. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

 673HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- O uso dos Epis recomendados é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.
-O uso dos EPIS recomendados é obrigatório.

Danos à saúde

Luxação
Fratura
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g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.71 SETOR: LAVANDERIA AREA SUJA

a) Finalidade do Setor:

Prestar serviços de apoio ao atendimento hospitalar, responsabilizando-se pelo processamento e distribuição
da roupa em perfeitas condições de higiene e conservação na quantidade adequada a cada unidade do hospital.

b) Descrição do Setor:

A lavanderia possui uma área de aproximadamente 462,65m² com duas áreas distintas, sendo uma
considerada suja e outra limpa, ocorrendo na primeira o recebimento, classificação, pesagem e lavagem de roupas, e na
segunda processamento das roupas limpas. A área destinada ao processamento da roupa suja é de aproximadamente
121,42m² composta pelas seguintes salas:sala de lavagem de roupa com 95,43m², expurgo com 2,62m², banheiro com
5,61m², vestiário com 4,20m². O pé-direito de aproximadamente 2,85m para todos compartimentos e o teto em laje de
concreto armado. Piso em concreto cimentado ou cerâmico e as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco,
massa e tinta clara ou azulejo. No local existe WC; vestiário dotado de armários individuais; box com chuveiro elétrico;
local com armário individuais para guarda dos equipamentos de proteção individual; bebedor de parede com água natural
e refrigerada; e pia para lavagem das mãos provido de toalheiro com papel toalha, depósito de álcool gel, saboneteira com
sabonete líquido e lixeira com tampa por acionamento por pedal.

A sala de lanche possui piso paviflex, paredes de alvenaria e um mobiliário composto por mesa, cadeiras,
geladeira, microondas, fogão e uma pia com tampa em aço inoxidável.

Mobiliário: balança digital, tanque em aço inox e ajulezo, dois lavadoras de roupa de 100Kg, uma lavadora de
roupa de 200Kg e duas lavadoras extratoras de 140Kg.

A comunicação entre a área suja e a limpa é realizada por meio de visores de vidro liso, sinal luminoso e
sonoro.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural por meio de janelas e portas.
Iluminação natural por meio de portas e janelas,e artificial se dá por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR LAVANDERIA     9

    9

11.71. 1 - AUXILIAR LAVANDERIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar as roupas sujas nas unidades, transportar no carro manual e descarregar no tubo de queda; Separar as
roupas por sujidade e tipo; Pesar e colocar nas máquinas de lavar roupa; Escolher o processo adequado e ligar as
máquinas; Acompanhar o processo de lavagem monitorando até a liberação da roupa na área de descarga; Substituir
quando terminar embalagens de produtos saneantes utilizados no processamento de roupas nos dosadores automáticos;
Realizar a limpeza do piso da área suja no final do expediente, utilizando água, sabão e desinfetante. Eventualmente
realiza atividades na área limpa: Retirar a roupa da máquina lavadora, colocando em carros próprios para serem
centrifugadas (torcidas); Retirar a roupa da centrífuga colocando-as em carros próprios; Separá-las por tipos,
colocando-as no secador; Retirá-las do secador no carro, encaminhá-las para o setor de calandragem; Distribuir o
enxoval nas unidades do hospital transportando-as com carro manual e anotar em planilha específica as entregas
realizadas; Atender a clientes internos, telefone e anotar os pedidos de entrega.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos o horário de
06 (seis) horas com intervalo de 15 minutos para lanche, durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga
de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Máquinas de lavar com separação de ambientes capacidade 100kg, 140kg e 200kg; Centrifugadoras de roupa
tripé capacidade 50Kg e 100Kg; Secadoras rotativas de roupa com aquecimento à vapor capacidade 30kg, 50kg, 100kg e
130 kg; Carro manual de coleta de roupas.

 677HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



d) Vestimentas:

Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Texspar AC, Texspar ATP, Texspar DT, Texspar PE, Texspar CL, SOFTS 4000, Starline TS 1, Starline SOFT
1, Star Line RD 1, Star Line OXY 2, Starline LV 1.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

80,60 dB

Metodologia utilizada:

Quantitativa

Medições:

Início Término Quantif. Qt. Final Nível Descrição Observação

08:06 00:00    0,00    0,00   3 N/A  

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo MSACA 15624

Ações preventivas

-Os serviços com máquinas e equipamentos que geram ruído devem ser isolados dos demais de forma que os
colaboradores estranhos ao serviços não fiquem expostos ao mesmo.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-Realizar exames audiométricos periodicamente.
-Chave de partida existente por chave soft starter, evitando assim o ruído da correia no momento da arrancada

do motor da secadora.

Danos à saúde

Perda Capacidade Auditiva

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Lavanderia . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Abastecer o sistema de dosagem 

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SLuva NitrílicaCA 10146

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao risco químico.
- Sistema de dosagem automática de produtos químicos para as máquinas de lavar roupa.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato com roupas supostamente contaminadas . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SLuva NitrílicaCA 10146

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão inexistente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A
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Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Eventual / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e superfícies. /
Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

SLuva NitrílicaCA 10146

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
individual adequados.
-Na ocorrência de acidente com ou sem contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do

setor para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais
do acidentado e da fonte se for o caso.

Danos à saúde

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura

Agente ou Fator de Risco:

Choque elétrico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina de lavar roupa

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Partes energizadas da máquina / Cutânea

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAterramento elétrico

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SBotina de SegurançaCA 14721-17566-28032

Ações preventivas

-Aterramento elétrico das máquinas.
-Manutenção preventiva e corretiva.
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-Sinalização dos quadros de comando das máquinas para advertir os funcionários e terceiros sobre o riscos
que estão expostos.

-Sinalização das máquinas quando estão em manutenção. 
-Treinamento sobre máquinas e equipamentos.
-Todos os trabalhadores devem utilizar os equipamentos de proteção
individual adequados.

Danos à saúde

Choque elétrico 

Agente ou Fator de Risco:

Esmagamento . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina de lavar roupa

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SDispositivo de segurança nas máquinas

Ações preventivas

Adequação do quadro de comando com instalação dos seguintes itens:
- Fornecimento de caixa termoplástica com chave geral rotativa com dispositivo de travamento por cadeado na

posição desligada, atendendo à NR-10.

- Instalação de 02 (dois) botões de parada de emergência ligados em série (um frontal e outro traseiro),
atendendo aos itens 12.56 a 12.60 da NR-12.

- Botões liga/desliga impedindo religamento após uma condição de falha ou falta de energia, atendendo à
NR-12 itens 12.24 e seus subitens e item 12.25.

- Instalação de contator adicional na linha atendendo o item 12.37 da NR-12.
- Sistema de comando em 24Vcc atendendo a NR-12 no item 12.36 e seu subitens.
- Instalação de chave de segurança em 24Vcc com fechamento atuado por solenóide impedindo a abertura da

máquina quando a mesma estiver em movimento atendendo ao item 12.46 e seus subitens da NR-12

- Instalação de relé de segurança de duplo canal para parada de emergência e relé de segurança para
monitoramento de porta com retardo na desenergização (devido à inércia da centrífuga) com nível de proteção 4 (conforme
solicitado pelo MTE) e partida manual supervisionada atendendo todos os itens da NR-12 descritos acima.

Danos à saúde

Lesão mediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.72 SETOR: SESMT- SEGURANCA E MEDICINA 

a) Finalidade do Setor:

Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

b) Descrição do Setor:

A segurança do trabalho possui uma área de aproximadamente 62,34m², sendo composta por uma sala e um
banheiro; e a medicina do trabalho com uma área de aproximadamente 47,59m² composta por duas salas de
atendimento, uma sala de espera e dois banheiros, ambos locais com pé direito de 2,80m.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Janela - janelas metálicas tipo basculante com vidro liso e persianas na cor clara.
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Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de
acesso a circulação geral possui sinalização de saída de emergência.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

Mobiliário da segurança do trabalho - mesas de escritório, armários, arquivos e cadeiras giratórios com
encosto, assento e braços regulável.

Mobiliário da medicina do trabalho - mesas de escritório; armários; arquivos; maca fixa; escada de dois degrais
com piso antiderrapante, pias para lavagem das mãos com torneira de acionamento por pedal; cadeiras giratórios com a
altura do encosto, assento e braços regulável.

Os móveis e amolfadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil higienização.
A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;

extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal. 

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural através de janelas e artificial por meio de ar condicionado central e dutos verticais.
Iluminação natural através de janelas e artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO DO TRABALHO     1

ENG. SEG. TRABALHO     1

TEC. SEG. DO TRABALHO     4

MEDICO DO TRABALHO     2

TEC ENFERM TRABALHO     1

    9

11.72. 1 - ENFERMEIRO DO TRABALHO

a) Atividades Desenvolvidas:

Orientar e supervisionar as atividades do técnico de enfermagem do trabalho; Observar os controles feitos pelo
técnico de enfermgem do trabalho relativos aos exames periódicos, agendamento e programação mensal; Controle de
absenteísmo, com relatótio mensal de causas por CID e discriminação por setor; Realizar relatórios de exames
complementares, com porcentagem de alterações apresentadas nos exames periódicos realizados nos setores
específicos. Elaborar/ coordenar reuniões mensal da equipe SESMT, com apresentação de indicadores e monitoramento
pela equipe da evolução dos dados; Monitoramento e campanhas de imunização (além de antitetânica, podemos
considerar a implantação de outras imunizações) Realizar consulta e evolução de enfermagem; Verificar sinais vitais;
Realizar curativos; Retirar pontos; Aplicar medicação IM, EV e VO; Auxiliar o médico do trabalho quando solicitado;
Organizar e controlar o estoque de material e medicamentos para o setor; Atender o público; Programação, divulgação e
organização de treinamento em geral; Ministrar treinamentos técnicos de enfermagem; Montar, elaborar e revisar os
manuais didáticos dos treinamentos; Controlar presenças e agendamento de treinamentos; Realizar treinamentos teórico
e prático nos locais de trabalho (postos de enfermagem); Elaborar e entregar os certificados de treinamentos realizados
no hospital; Receber e elaborar provas para enfermagem; Realizar agendamento e seleção para realização de processo
seletivo; Agendar, comunicar e passar a documentação necessária aos novos colaboradores do hospital, assim como
agendar e efetuar treinamentos admissionais; Viabilizar o processo de participação de cursos fora da instituição;
Registrar e controlar horas em livros específicos de treinamentos em geral; Verificar e acompanhar possíveis erros do
setor de enfermagem e providenciar treinamentos para sanar o problema.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), material para curativo, seringas, agulhas,
tesoura, estetoscópio, computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:
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Calça, jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Durante o manuseio de produtos químicos é obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078
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Ações preventivas

-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820
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SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as

medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.72. 2 - ENG. SEG. TRABALHO

a) Atividades Desenvolvidas:

Elaborar e ministrar treinamentos de conscientização, educação e orientação aos funcionários e estagiários de
modo a reduzir até eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho; Realizar Cursos de CIPA- Comissão Interna de
Prevenção de Acidente, bem como acompanhar e orientar nas suas diversas atividades: processo eleitoral, reuniões
ordinárias e extraordinárias, inspeções, SIPAT, auxílio na elaboração do mapa de riscos ambientais, investigação de
acidentes, campanhas de segurança, etc; Participar de palestras relativas a segurança e medicina do trabalho; Realizar
visitas nos locais, instalações, equipamentos e máquinas da instituição, observando as condições do ambiente de
trabalho; Elaborar relatórios sobre as condições dos ambientes de trabalho; Atender fornecedores de Equipamento de
Proteção Individual (EPI) e colocar os mesmos em teste; Especificar, registrar, entregar, orientar e fiscalizar quanto ao
uso, guarda, conservação dos EPI's; Elaborar e implementar o PPRA (Programa de Riscos Ambientais), LTCAT(Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção); Acompanhar a realização da estatística de acidentes e doenças, mensal e anual, relatório
anual (consta todos exames ocupacionais realizados durante o decorrer de um ano) e realizar a Comunicação de
Acidente de Trabalho para a Previdência Social; Acompanhar e realizar investigações de acidente de trabalho, e propor
medidas de prevenção de acidentes; Encaminhar as descrições de cargos para os setores, para os mesmos efetuar as
correções necessárias e assinar as atualizações, e realizando as mudanças no sistema Senior; Elaborar o Perfil
Profissiográfico Previdenciário dos funcionários do hospital; Orientar sobre o Plano de Emergência; Participar da Gestão
da Brigada de Incêndio; Acompanhar a instalação, inspeção e controle dos extintores de incêndios e hidrantes;
Acompanhar perícias e apresentar a documentação necessária; Manter contato permanente com os outros setores do
hospital, fornecendo orientações técnicas necessárias em relação a segurança do trabalho.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais,sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Dosímetro, decibelímetro, termômetro de bulbo, luxímetro, máquina fotográfica, computador, impressora,
máquina de calcular, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blaizer, camisa manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: sem contato

Atividade Perigosa: De acordo com a Lei n°12.740, de 8 de dezembro de 2012.

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.72. 3 - TEC. SEG. DO TRABALHO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar avaliações e medições dos riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, utilizando aparelhos
específicos para quantificação dos agentes, tais como: iluminação (luxímetro), ruído (dosímetro), temperatura
(termômetro de bulbo); Auxiliar na elaboração dos PPRA - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO -
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e
Plano de Emergência; Atualização e emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; Orientar o empregador e os
funcionários sobre normas de Segurança e Higiene do Trabalho; Realizar visitas e inspeções técnicas nos diversos
setores do hospital, verificando situações de risco e encaminhando sugestões de melhoramento destes para a
administração, orienta-lo sobre as normas de segurança e saúde; Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua
atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; Realizar Cursos de CIPA- Comissão Interna de
Prevenção Acidente, bem como acompanhar e orientar nas suas diversas atividades: processo eleitoral, reuniões
ordinárias e extraordinárias, inspeções, SIPAT, auxílio na elaboração do mapa de riscos ambientais, investigação de
acidentes, campanhas de segurança, etc; Treinamentos para novos funcionários , sobre EPI¿s e Prevenção e Combate a
Incêndios e outros que se fazem necessário; Acompanhar funcionários novos, orientá-los quanto a riscos ambientais e
normas de segurança do trabalho e EPI´s; Realizar investigação de acidentes de trabalho; Emissão de CAT ¿
Comunicado de Acidentes do Trabalho; Realizar estatística de acidentes e doenças, mensal e anual, relatório anual
(consta todos exames ocupacionais realizados durante o decorrer de um ano); Instalar, inspecionar, extintores de
incêndio, hidrantes e sinalização destes, controlar data de validade de extintores de incêndio e encaminha-los para
manutenção quando necessário; Realizar treinamento prático sobre Prevenção e Combate a Incêndios, bem como
participar da gestão da Brigada de Incêndio; Entrega do EPI¿s para funcionários, bem como registro no ficha de controle
de EPI¿s; Participar da gestão de Saúde e Segurança do Trabalho do hospital e manter-se atualizado quanto as
legislação referente ao assunto; Encaminhar as descrições de cargos para os setores, para os mesmos efetuarem as
correções necessárias e assinar as atualizações, e realizar as mudanças no sistema Senior; Controlar o estoque e
solicitar a compra de equipamentos de proteção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais,sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Dosímetro, decibelímetro, termômetro de bulbo, luxímetro, máquina fotografica, computador, impressora,
máquina de calcular, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blaizer, camisa manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
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-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.72. 4 - MEDICO DO TRABALHO

a) Atividades Desenvolvidas:

Médico Trabalho Coordenador:Elaborar e implementar o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais); Elaborar e implementar do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), Elaborar e
implementar do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); Realizar atendimentos diarios aos funcionarios do hospital e
executar os atestados de saude ocupacional (admissional, periódicos, demissionais, mudança de função e retorno ao
trabalho); Prestar assessoria médico-pericial nas questões referentes aos programas elaborados (PPRA, PCMSO, PPP),
nas vistorias técnicas realizadas pela Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Ministério
do Trabalho e da Previdência Social; Efetuar a avaliação clínica dos acidentes de trabalho.

Médico do Trabalho:Realizar a implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) elaborado pela coordenação médica; Realizar atendimentos diários aos funcionarios do Hospital e emitir os
atestados de saude ocupacional (admissional, periódicos, demissionais, mudança de função e retorno ao trabalho);
Prestar assessoria médico-pericial nas questões referentes aos programas elaborados (PPRA, PCMSO, LTCAT e PPP)
nas vistorias técnicas realizadas pela Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Ministério
do Trabalho e da Previdência Social; Apoiar a implementação do PPRA e nas atividades de Segurança do Trabalho;
Efetuar a avaliação clínica dos acidentes do trabalho; Visitar os postos de trabalho dos setores do hospital.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta feira,
conforme escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Esfigmomanômetro, estetóscopio, computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco.
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e) Produtos químicos utilizados:

Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as

medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.72. 5 - TEC ENFERM TRABALHO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar o atendimento de enfermagem; Verificar os sinais vitais; Realizar curativos; Aplicar medicação
intramuscular, venosa e subcutânea; verificar HGT; Controlar estoque de medicação; realizar a limpeza(lavagem) de
alguns materiais como cuba e bandeja; Auxiliar o médico do trabalho em alguns procedimentos como por exemplo na
retirada de unha encravada, drenagem de abcesso e retirada de pontos; atender telefone; atender os funcionários;
controlar os exames periódicos; Preencher os ASOs(Atestado de Saúde Ocupacional), RINA(Relatório Individual de
Notificação de Agravo) e manter a planilha de dados ocupacionais(saúde) dos funcionários atualizados; Informar sobre
procedimentos de afastamento de funcionários; Informar chefias imediatas e RH sobre atestados e retornos ao trabalho;
Realizar pedidos de exame, material e medicamentos para o ambulatório.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta feira,
conforme escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), material para curativo, seringas, agulhas,
tesoura, estetoscópio, computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Jaleco e calça.

e) Produtos químicos utilizados:

Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as

medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73 SETOR: AMB. VILA MARINGA

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de odontologia e médica a pacientes.

b) Descrição do Setor:

O Ambulatório possui uma área de aproximadamente 143,60 m², composta de 12 dependências com as
seguintes dimensões:

Recepção: 14,76m²; Farmácia: 5,92m²; Posto de Enfermagem: 8,00m²; Consultório 1: 7,36m²; Consultório 2:
7,52m²; Consultório 3: 7,68m²; Consultório 4: 7,36m²; WC: 2,30m²; WC: 1,68m²; Copa: 4,90m²; Posto de Enfermagem:
8,00m²; Arquivo: 8,16m² DML: 196m².Possui pé-direito de 2,70 m. O piso é revestido de cerâmica em todas salas. As
paredes externas são todas em alvenaria, revestidas por reboco e tinta, e as internas de gesso acartonado revestido com
tinta. O teto é em laje de concreto armado revestido por reboco. Todas as janelas são metálicas tipo basculante com
vidro canelado e grade, a porta de entrada é metálica com abertura tipo basculante com vidro canelado e grade e as
portas internas são de madeira revestida de tinta.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de ventilador e natural através de janela e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes em todas as salas e natural por janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MÉDICO CLINICO GERAL     1

MEDICO GINECOLOGISTA     1

MEDICO PEDIATRA     1

DENTISTA     1

PSICOLOGO     1
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ENFERMEIRO     1

ESCRITURARIO     1

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

    8

11.73. 1 - MÉDICO CLINICO GERAL

a) Atividades Desenvolvidas:

Entrevista com paciente, anamnese; exame clinico; pedido de exames; prescrição medicações; prevenção de
doenças; orientações ao paciente; prevenção e tratamentos de patologias; Verificação HGT.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Estetoscópio, lanterna, abaixador de língua, otoscópio, aparelho hemoglicoteste, Esfigmomanômetro.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).
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Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73. 2 - MEDICO GINECOLOGISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realização na consulta de anamnese completa, exame físico geral, exame físico ginecológico, palpação de
mamas, abdômen, exame especular e toque vaginal, realização de procedimentos como coleta de citopatológico,
colocação e retirada de DIU, cauterizações químicas, drenagem de abcessos genitais, solicitação de exames para
prevenção conforme Ministério da Saúde, terapêutica medicamentosa, terapêutica comportamental quando identificado
fatores de risco à saúde da mulher.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Estetoscópio, lanterna, abaixador de língua, otoscópio.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
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-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73. 3 - MEDICO PEDIATRA

a) Atividades Desenvolvidas:

Anamnese; Exame físico; Pedido de exames; Prescrição de medicamentos; Orientação aos pacientes;
Orientação de Medidas Preventivas e Vacinação.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Estetoscópio; Otoscópio; Esfigmomanômetro; Termômetro; Balança Pediátrica.

d) Vestimentas:

Calça e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas
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-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73. 4 - DENTISTA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar exames clínicos odontológicos; abertura coronaria; adequação meio bucal; ajuste oclusal,
alveoloplastia, aplicação cariostatico, capeamento pulpar, cirurgia retalho, controle de placa bacteriana; cunha distal;
dessensibilização dentaria, drenagem de abcesso; exodontia; faceta em resina; gengivectomia; imobilização dentaria;
instrução de higiene bucal; manutenção e tratamento cirúrgico; medicação intra-canal; nucleo de preenchimento em
iometro de vidro; profilaxia; preservação pré cirurgica; pulpotomia; remoção de dentes inclusos ou impactados; remoção
de fatores de retenção; iometro de vidro ou resina; Tratamentos de gengivite, endodontico em deciduos, periodontite leve,
processo agudo e urgência-endopulpectomia; Lavagem de instrumental odontológico e esterilização dos mesmos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Equipo completo, micro-motor, contra ângulo, alta rotação, tríplice, aparelho fotopolimerizavel, ultrassom com
jato de bicabornato, brocas, compressor e instrumentais em geral, Autoclave.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Endozime AW Plus APA, Glutalabor 2,2%
(glutaraldeido), Álcool Etílico 70%, Eugenol, Tricresolformalina, Paramono-clorofenol canforado, Iodofórmio, Otosporin,
Água oxigenada.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Ruído . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Máquina, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Canal auditivo

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SProtetor Auditivo de InserçãoCA 5745-11512

Ações preventivas

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Perda Capacidade Auditiva

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.
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-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames
laboratoriais do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual de modo a evitar acidentes de trabalho.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73. 5 - PSICOLOGO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar entrevistas de (anamnese e orientação); Encaminhamento para outros profissionais ou serviços
conforme necessidade; Atendimento e acompanhamento psicológico individual para crianças, adolescentes, adultos e
idosos; Realização de palestras na sala de espera em dias do grupo de hipertensos e diabéticos quando solicitado pela
enfermeira.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais, organizada por escala.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.73. 6 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Supervisão e coordenação da unidade ambulatorial; consultas de enfermagem; realiza curativos e retirada de
pontos; administração de medicamentos intramuscular, oral e endovenoso; verificação dos sinais vitais; lavagem de
instrumental; manuseio de fármacos; Realização de teste de glicemia; Preparo de medicamento inalatório; Orientação
em saúde (Grupo de Hipertensos e Diabéticos); Aferição do peso dos pacientes.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01
(uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido,
material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, Balança adulto.

d) Vestimentas:

Calça, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico 70%,
Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Hipoclorito de sódio 1%, Sabonete Líquido, Álcool Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referentes ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso alternando sua posição.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.73. 7 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atendimento a comunidade; prestar informações; agendamento de consultas; atendimento telefônico; cadastro
de pacientes; realizar altas dos pacientes; organizar arquivos; digitar relatórios.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Nenhum.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Ambulatorial . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Ambulatorial

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.
OBSERVAÇÃO: O posto de trabalho da escriturária possui vidro para proteção contra gotículas proveniente

mente vinda do paciente.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.73. 8 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a limpeza e desinfecção do ambulatório em geral e recolher os resíduos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 01 (uma) hora.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, material de limpeza em geral.

d) Vestimentas:

Calça e jaleco.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente
neutro, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool
Gel.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SSapato PretoCA 26278-9128-18099
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Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das

fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

SLuva de LátexCA 16312

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de

trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Carregamento de materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo
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Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado
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SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada. 

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.74 SETOR: PRESTAÇÃO DE CONTAS

a) Finalidade do Setor:

Tratar de assuntos relacionados com a filantropia, parte fiscal, cobranças, estatística e indicadores, compra de
leitos pela secretaria estadual de saúde, contratualização SUS e defesas vigilância sanitária.

b) Descrição do Setor:

A sala da prestração de contas possui uma área de aproximadamente 28,65m² com pé direito de 2,80m, sendo
composta por uma sala e um banheiro.

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca. Instalação de luminárias, ar condicionado central
e chuveiros automáticos.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara ou gesso acartonado.
Piso - piso cerâmico com rodapé.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara. Porta de

acesso a circulação geral possuem sinalização de saída de emergência.

Mobiliário - mesas de escritório, mesa redonda para reunião, armários e cadeiras giratórios com encosto,
assento e braços regulável. Todos os móveis e almofadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil
higienização.

Banheiro - vaso; pia; piso cerâmico com rodapé; alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara; concreto
armado com rebaixo em gesso na cor branca; porta de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável,
impermeável e de cor clara; ventilação através de dutos verticais; e providos de lixeiras com tampa de acionamento por
pedal, saboneteira com sabonete líquido e toalheiro com papel toalha.

A circulação geral possui piso cerâmico; teto com rebaixo em gesso; poço de iluminação com guarda corpo;
extintores portáteis; pontos de alarme; chuveiro automático; e acesso as escadas dotadas de corrimão, antecâmaras,
dutos de ventilação vertical, portas corta-fogo; iluminação e sinalização de emergência. A porta de entrada do prédio é
dotada de abertura e fechamento automático.

Os locais que possuem pias para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum. As lixeiras para acondicionar resíduo
possuem tampa de acionamento por pedal e identificação do tipo de resíduo acondicionado por meio de etiqueta e da cor
do saco plástico.

Os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
para acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial por meio de ar condicionado central e duto de ventilação vertical.
Iluminação artificial por meio de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

SEC. ADMINISTRATIVO     1

GERENTE PRESTACAO DE CONTAS     1

    2

11.74. 1 - SEC. ADMINISTRATIVO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Fazer ofícios, efetuar cobrança; realizar protocolos; atender telefone; arquivar e organizar documentos; informar
e orientar o cliente/ paciente.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois)
horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, calculadora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Camisa, calça e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SCantos arredondados

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de 
capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Lesão imediata, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.74. 2 - GERENTE PRESTACAO DE CONTAS

a) Atividades Desenvolvidas:

Gerenciar setores faturamento, auditoria de contas,internação,revisão, pronto socorro administrativo; Elaborar e
planejar em conjunto com chefias os processos dos setores; Assessorar as chefias em suas necessidades e processos
internos; Receber e analisar relatórios mensais dos processos das chefias, enviar setores afins; Acompanhar
desenvolvimento dos setores sob responsabilidade, colaborar e ajudar nos processos das chefias, como também junto
aos colaboradores; Trabalhar em conjunto com demais gerências, chefias e/ou colaboradores, para melhorias dos
processos na instituição; Enviar relatórios/planilhas solicitadas pela diretora executiva; Trabalhar em conjunto com
demais gerências para atender solicitações da FEHOSUL em relação aos convênios; Negociar os novos convênios e dar
andamento aos processos de credenciamento: critérios, tabelas entre outros; Enviar minuta dos contratos/aditivos aos
setores afins: auditoria, faturamento, internação(C.A) para análise inserir cláusulas pertinentes para melhorias de
processos na contratação de serviços junto ao convênio, elucidando assim dúvidas que possam ocorrer nos processos
de auditoria e pagamento das contas hospitalares; Analisar contratos/aditivos dos convênios, tabelas e índice de
reajuste; Solicitar auxílio da assessoria jurídica nos Aditivos e Contatos; Negociar com convênios inclusão de novos
serviços/produtos enviando correspondência; Controlar as datas de reajuste dos contratos dos convênios/índice
formalizando aos convênios; Negociar índice/HM das consultas e procedimentos dos plantonistas do PS; Cont rolar
data/índice reajuste tabelas particulares e dos HM dos plantonista do PS; Elaborar as correspondências dos convênios;
Enviar/repassar aos setores pertinentes todas as informações de convênios; Emediar/ajudar/colaborar junto a auditoria,
quando convênio proceder glosas indevidas, unilaterais e com critérios próprios; Emitir
parecer/relatório/correspondências/e-mails enviados quando da suspensão ou interrupção de atendimento por
convênio;Trabalhar em conjuntos com os setores ajins, no atendimento do contrato SUS,participando reuniões internas e
externas para entendimento e melhorias desses processos.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, fax e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, blaser, camisa.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.75 SETOR: POLICLINICA 

a) Finalidade do Setor:

No prédio da policlínica existe o serviço de portaria que orienta e controla o acesso do público ao local e o
serviço de limpeza que higieniza os corredores e a área administrativa do hospital.

b) Descrição do Setor:

O prédio possui uma área de aproximadamente 30.899,39m² com um pé direito de aproximadamente 2,75m. O
teto em laje de concreto armado com rebaixo em gesso, piso cerâmico em todos os compartimentos e as paredes são
de alvenaria revestidas de material liso, lavável, impermeável. As portas são de madeira revestidas de material liso,
lavável, impermeável e de cor clara, excetos algumas que são de vidro. Janelas metálicas tipo basculante com vidro liso.
Os móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável e de cor clara.
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c) Condições Ambientais:

Ventilação artificial através de sistema de ar condicionado central e natural por meio de portas e janelas.
Iluminação artificial através lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA    10

PORTEIRO     1

AGENTE DE PORTARIA     2

CHEFE DE SETOR     1

   14

11.75. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Limpar e desinfectar os corredores e banheiros de todos os andares, bem como salas administrativas do
hospital localizadas no térreo e terceiro andar da policlínica; Limpar móveis em geral, escadarias, vidraças e o
estacionamento coberto; Repor papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido nos banheiros; Repor álcool gel nos
dispensers; Realizar pedidos e retirar material de consumo de higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia
para limpeza.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições. Ou jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, Serão 13 (treze) os
plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis)
horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, pano, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de
limpeza. 

d) Vestimentas:

Jaleco e calça.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Saponáceo em pó com detergente, Twister (removedor de incrustações para sanitários),
Detergente neutro, Vaselina líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Desinfetante
Lavanda Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

- È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

- È Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual.
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais, esforço físico, movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Imprescindível o uso do carro de transporte de materiais para a realização das atividades.
-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por

breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Distensão, torção
Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular
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Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.75. 2 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Estacionamento Policlínica: Atender e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de valores e o
funcionamento do estabelecimento; Emitir ticket de controle de acesso para clientes, médicos e locatários da policlínica;
Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes;

Observar situações de convênio do estabelecimento com clínicas internas do HCAA; Realizar eventualmente,
depósito no caixa eletrônico; realizar fechamento de caixa; Cadastrar placa de usuário isentos de pagamento ( médicos e
locatários que tem vaga de estacionamento pelo contrato de locação); Acompanhar o sistema de monitoramento,
avisando a chefia caso alguma irregularidade; Auxiliar clientes que necessitem de cadeira de rodas; Manter a
organização das vagas no estacionamento; Controlar o portão do estacionamento dos locatários da policlínica, mantendo
fechado.

Estacionamento Alcides Brum: Atender telefone e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de
valores e o funcionamento do estabelecimento; Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes; Realizar fechamento
de caixa; Auxiliar clientes que necessitam de ajuda.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06(seis) horas durante os 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas)
horas.Ou jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, sendo de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois)
horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.
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e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.75. 3 - AGENTE DE PORTARIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Presta atendimento a cliente da policlínica e do HCAA com informações e orientações quanto ao local de
atendimento deste cliente, atender telefone.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06(seis) horas durante os 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.75. 4 - CHEFE DE SETOR

a) Atividades Desenvolvidas:

Estacionamento HCAA e SUS: Gerenciar funcionários e sistema de cobrança; Controlar o estacionamento
rotativo e fechado (médicos e locatários); Controlar o movimento de caixa e depósito em banco de valores recebidos;
Conferir o fechamento de caixa; Atender a solicitações para resolver problemas originados no estacionamento e, quando
necessário encaminhar para setor jurídico e/ou outros setores; Fazer a escala dos funcionários;

Na policlínica:Vistoriar instalações, banheiros, elevadores e corredores quanto à limpeza e organização;
Receber solicitações, reclamações e sugestões dos locatários e contatar responsável para solucionar; Entregar
documentos, chaves e retornos de solicitações às clinicas; Conferir, lançar no sistema e emitir boletos de cobrança de
aluguel, energia elétrica, condomínio e outras despesas; Emitir nota fiscal dos pagamentos e encaminhar ás clínicas;
Contatar com as clínicas que não efetuaram o pagamento no vencimento para informar o atraso e, se necessário, passar
o caso para o jurídico; Apresentar, quando solicitado, a prestação de contas dos valores cobrados no mês; Verificar a
utilização de elevadores e escadas adequados ao pessoal das obras e elevadores sociais; Controlar a manutenção dos
elevadores e ar condicionado; Realizar vistoria nas salas juntamente com os novos locatários; Fazer escala dos
funcionários da portaria da policlínica.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada de menor a remuneração é
proporcional as horas efetivamente trabalhadas. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (dois) horas para
descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.76 SETOR: TRANSPORTE

a) Finalidade do Setor:

Transportar pacientes internados nas dependências do hospital.

b) Descrição do Setor:
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Dependências do hospital e uma sala de estar com aproximadamente 15,17m² e com pé-direito de 2,85m. O
piso é todo em paviflex com cantos arredondados, as paredes são todas em alvenaria, revestidas por reboco, massa e
tinta e o teto é em laje de concreto armado com rebaixo em gesso. Porta de madeira revestidas de material liso, lavável,
impermeável e de cor clara e janelas de abrir em madeira com vidro liso.

Locais que possuem lavatórios para higienização das mãos são providos de toalheiro com papel toalha,
saboneteira com sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa, de acionamento por pedal. Os
locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para
acondicionar resíduo reciclável com tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário: mesa, cadeiras com cinco rodízios, altura do assento, encosto e braços regulável, armário. Os
móveis são revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e porta.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por janela.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM     9

    9

11.76. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Transportar os pacientes internados nas dependências do hospital e policlínica

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Sendo estabelecido o horário de 06 (seis) horas
durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze)horas em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Bombas de infusão, nebulizador de oxigênio e ar comprimido, torpedo de oxigênio, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, aspirador portáteis ou rede, carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611
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Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigado o udo de Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transferência de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.77 SETOR: U-APOIO

a) Finalidade do Setor:
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Atende pacientes que após passarem pela urgência necessitem de medicação, necessitem ficarem em
observação, aguardo de resultado de exames, ou em aguardo por liberação de leitos para internação.

b) Descrição do Setor:

A Unidade de Apoio possui uma área de aproximadamente 147,18m² e pé direito de 2,85m², composto pelas
seguintes salas: salão de atendimento= 114,69m², posto de enfermagem= 14,45m², WC feminino dos pacientes=4,61m²,
WC masculino paciente= 2,21m², rouparia= 2,55m², expurgo= 4,00m², DML= 4,67m², WC funcionário=4,01m². Piso de
paviflex com cantos arredondados, exceto no salão de atendimento e banheiros que é cerâmico, teto em laje de concreto
armado com rebaixo em gesso e paredes de alvenaria revestida de reboco, massa e tinta na cor clara, exceto o expurgo
e o leito 09 que possuem paredes de gesso acartonado. As portas são de abrir em madeira e janelas de abrir em madeira
ou metálicas tipo basculantes com vidro canelado. Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável,
resistente e de cor clara.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas.
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ENFERMEIRO     3

ESCRITURARIO     2

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

TECNICO ENFERMAGEM    15

   23

11.77. 1 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa com abocatch; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total
(NPT); Instalar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI, UCOR, Centro
Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar diariamente os pacientes
internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos funcionários de enfermagem
(mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar nas reuniões semanais da
chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia; Instalar e trocar o sistema externo de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central (PVC); Evoluir as técnicas
realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos de maior complexidade;
Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter venoso invasivo
(intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir sondas gástricas,
entéricas e vesicais.Auxiliar na passagem de cateter central em toracocentese e paracentese, e troca da cânola da
traqueostomia procedimentos realizados pelo médico.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede,
carro de emergência.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta

e) Produtos químicos utilizados:

Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido Acético 5%, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI
Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
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-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as
medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.77. 2 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 
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Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.77. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos para o expurgo; Realizar a
lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas atividades de
limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com defeito e
encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de transporte
de material de limpeza e resíduo hospitalar.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Epis recomendados.
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Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manipular produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.77. 4 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Controlar os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos pacientes, pequenas cirurgias, suturas e
curativos; Transportar pacientes; Auxiliar durante o processo de reanimação cardio-respiratória; Administrar
medicamentos por via oral, muscular, sub-cutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes engessados; Instalar
as bombas de infusão e monitorar pacientes.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, eletro-cautério, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Ácido
Acético 5%, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel,
Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da capacitação referente ao Risco Químico.
-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios mecânicos
(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário.
Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI).
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.78 SETOR: FARMACIA CC

a) Finalidade do Setor:

Manter estoque e realizar a dispensação de medicamentos e materiais para o consumo do centro cirúrgico.

b) Descrição do Setor:

Farmácia do Centro Cirúrgico possui uma área de aproximadamente 33,40m² e pé-direito de 2,85 m para todos
os compartimentos. O piso é todo em paviflex com cantos arredondados. As paredes são todas em alvenaria, revestidas
por reboco, massa e tinta de cor clara e o teto é em laje de concreto armado com rebaixo de gesso. As portas são de
madeira revestidas de material liso, lavável, impermeável e de cor clara. O mobiliário de material liso, lavável,
impermeável, cor clara e de fácil higienização. Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão
com tampo inoxidável para higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com
sabonete líquido e lixeira para acondicionar resíduo comum com tampa de acionamento por pedal. Locais que possuem
bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira para acondicionar resíduo
reciclável com tampa de acionamento por pedal. As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação do
tipo de resíduo acondicionado através de etiqueta e cor do saco.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e a iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários
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BALC. DE FARMACIA     8

FARMACEUTICO     1

    9

11.78. 1 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Abastecer a estufa e o freezer com soro quando nescessário, analisar o Boletim Cirúrgico, acerto da nota de
sala quando nescessário após conferência, cadastrar os pacientes na ausência da secretária do cenctro cirurgico ou em
caso de urgência/emergência, comparar nota de gastos com a ficha de anestesia, conferir os estoques dos carros de
cardíaca, conferir e repor os kits ao retornarem das salas cirúrgicas, conferir os materiais médicos transferidos pela
farmácia central e almoxarifado, controlar a temperatura e umidade, controlar os vencimentos dos materiais médicos,
digitar os materiais médicos que compõem a nota de sala, dispensar e receber os materiais consignados, dispensar os
materiais médicos para a sala de recuperação, dispensar os materiais médicos para pacientes em sala cirúrgica, efetuar
a saída dos materiais de consumo, encerrar as cirúrgias, fracionar os frascos de anestésicos hologenados, participar de
reuniões e treinamentos, preencher planilhas, preparar cadarços em unidades de um metro e gazes em maço com
cinquenta unidades, proceder a desinfecção das prateleiras da Farmácia e dos Kits, realizar contagem e recontagem de
material médico, repor e organizar o estoque do setor e faltas nos kits, separar material médico para as cirúrgias, separar
material consignado na sala de estoque da OPME nas situações de urgência/emergência, solicitar os materiais que
nescessitam de esterelização e encaminhar para o CME.Solicitar e trasferir material médico para outras farmácias e
Utilizar os EPI's. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, calculadora, geladeira, seringas, ar condicionado split, estufas,
micro-ondas e freezer.

d) Vestimentas:

Jaleco.Vestimenta do centro cirúrgico: camisa, calça, touca e propé

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.78. 2 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Analisar a disponibilidade dos materiais consignados para as cirurgias, analisar e preencher o boletim
cirúrgico, armazenamento adequado das medicações e materiais, arquivamento de planilhas, assumir as tarefas do
balconista quando este encontra-se em intervalo, avaliação da liberação de material não autorizado, compra de
medicamentos e materiais, controlar a escala dos funcionários, determinar data para controle de vencimento, realizar a
saída no sistema e desprezar os mat/med vencidos, dispensação de medicamentos e materiais, dispensar materiais e
medicamentos para Sala de Recuperação, elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrões, Manual de Boas
Práticas e atualização dos mesmos, emitir relatório (digitação, rastreabilidade, etc), fazer plantões alternados finais de
semana e feriados na farmácia da oncologia, atendendo as outras farmácias, emitir mensalmente relatórios dos
medicamentos controlados pela Portaria 344, informação de medicamentos (estabilidade, diluição, etc), monitoramentos
de materiais reprocessados e envio para empresa terceirizada, monitorar a digitação nas notas de sala e laudo cirúrgico,
monitorar a reposição dos materiais consignados, monitorar o envio e recebimento de materiais do CME, monitorar o
fracionamento de anestésicos halogenados, monitorar planilhas de controle (temperatura, umidade, higienização, etc),
organizar o estoque por setor, orientar e treinar os funcionários quanto a realização das tarefas realizadas na farmácia do
bloco cirúrgico. Participar de reuniões e treinamentos, realização de cadastro de medicamentos e materiais consignados,
realizar contagem periódica de estoque, ajustar o mesmo junto as outras farmácias, entregar relatório mensal dos
ajustes, receber as intercorrências do check list da enfermagem e providenciar soluções de ajuste, recebimento e
avaliação de queixas técnicas, selecionar materiais e medicamentos de alto custo que precisam de contagem
monitorada diariamente, separação de materiais e medicamentos para as cirurgias, solicitação de materiais de consumo,
solicitação de medicamentos e materiais do almoxarifado, solicitar correlações do ipergs ao setor de compras, solicitar
EPI's, solicitar materiais para cirurgias cardíacas, revisar e assinar relatório de fechamento mensal do setor de farmácia e
OPME, dar saídas de quebra e reaproveitamento, realizar ajustes de nota de sala, gerar diariamente relatório com a
posição atual do estoque do setor de OPME, encaminhar a gerente de suprimentos problemas pertinentes do setor

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 44 quarenta e quatro horas semanais. Serão de 08:48 (oito horas e quarenta e oito
minutos) diários, com intervalo de 02 (dois) horas para descanso e refeição, com plantões de 12 horas cada fins de
semana. 
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Observação: A carga horária da jornada diária de trabalho poderá sofrer variações, assim como o tempo de
intervalo e descanso podendo alternar entre 1 (uma) hora e 02 (dois) horas ou 15 minutos quando realizada 6horas, de
acordo com a escala e necessidade do setor. Vide em anexo a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, calculadora, geladeira, seringas, ar condicionado split, estufas,
micro-ondas e freezer.

d) Vestimentas:

Calça, camisa de manga longa, camisa de manga curta e blazer.
Vestimenta do centro cirúrgico: camisa, calça, touca e propé.

e) Produtos químicos utilizados:

Álcool Etílico 70%, Anestésicos:Isoflurano, Sevoflurano, Holotano e Enflurano.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produto químico - Farmácia Centro Cirúrgico .

Fonte ou Atividade Geradora:

Manipulação de produtos químicos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador Carvão AtivadoCA 448

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas
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Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
ARespirador Carvão AtivadoCA 9626

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.79 SETOR: FARMACIA PS

a) Finalidade do Setor:

Manter estoque e realizar a dispensação de medicamentos e materiais para o consumo da unidade de pronto
atendimento.

b) Descrição do Setor:
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A farmácia está localizada na unidade de pronto atendimento do hospital possui uma área de
aproximadamente 12,12m² e pé direito de aproximadamente 2,85m. O piso em paviflex com cantos arredondados e as
paredes são em alvenaria, revestidas por reboco, massa e tinta de cor clara. O teto em laje de concreto armado com
rebaixo em gesso.Janela metálica tipo basculante com vidro canelado e porta de abrir em madeira com balcão de
atendimento.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal e os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos
descartáveis e uma lixeira com tampa de acionamento por pedal.Em locais que existe material que perfuro e corte que o
caso das ampolas de vidro nas farmácias possui coletor rígido para material perfurocortante.

Mobiliário: mesa, cadeira giratória com encosto e assento regulável, prateleiras e armários para depositar
medicamentos e materiais com revestimento de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janela e porta.
A iluminação se dá por lâmpadas fluorescentes e janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

BALC. DE FARMACIA     4

FARMACEUTICO     1

    5

11.79. 1 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Armazenamento de medicamentos e materiais, reposição de estoque da farmácia, separação e dispensação
das prescrições médicas, dispensação de medicamentos controlados, dispensações de prescrições de enfermagem,
dispensação de consumo para unidades, digitação dos materiais e medicamentos que serão utilizados no preparo da
medição e administração, entrega e conferência de produtos dispensados pela farmácia, reposição de material médico
por perda, quebras, contaminações ou vencimento, dispensação de medicamentos do Estado, registro da temperatura e
umidade relativa, controle de validade dos medicamentos e materiais, contagem de estoque, passagem de plantão,
pedido de materiais de consumo para almoxarifado, conferência do consumo diário da Farmácia Central, organização do
setor, arquivamento das prescrições e conferência de digitações de notas de gastos e consumo realizados durante o dia.
Participar de reuniões e treinamentos, solicitar e transferir materiais e medicamentos para outras farmácias, conferir,
repor e lacrar os kits, digitação dos materiais e medicamentos em cm, mg ou ml, conferência das notas de sala,
impressão e entrega de notas de sala protocoladas. Reportar a farmacêutica responsável intercorrências do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (querenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01 (um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa manga longa, camisa de manga curta, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
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SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.79. 2 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Orientar o funcionário quantoa realização das tarefas realziadas na farmácia do Pronto Socorro, Divulgar
informações e novas rotinas aos colaboradores, alterar média dos estoques de material mpedico no sistema, alterar no
sistema liberação/bloqueio de produtos conforme disponibilidade do estoque, dar saída de qubra dos medicamentos
danificados no setor de Farmácia e Pronto Atendimento, dar saída de vencido caso ocorra vencimento de material médico
no setor de Farmácia e Pronto Atendimento, Acompanhar a organização do setor, realizar ajustes em prescrições
quando nescessário, encaminhar a gerente de suprimento problemas pertinentes ao setor, participar de reuniãos, solicitar
ajustes junto a informática quando nescessário, solicitar suporte de outros setores quando nescessário, solicitar
materiais e expediente ao almoxarifado na segunda-feira, revisar e assinar relatório de fechamento mensal do setor,
revisar planilha de controle dos materiais médico a vencer, realizar inventarios, realizar ajustes no estoque de acordo com
o inventário, realizar treinamento dos colaboradores do setor, elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrões e
atualização dos mesmos, fazer plantões de finais de semana na Farmácia da Oncologia atendendo as outras farmácias e
substituir férias das colegas farmacêuticas. 

b) Organização do Trabalho:
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Jornada de trabalho é de 44 quarenta e quatro horas semanais. Serão de 08:48 (oito horas e quarenta e oito
minutos) diários, com intervalo de 02 (dois) horas para descanso e refeição, com plantões de 12 horas cada fins de
semana. 

Observação: A carga horária da jornada diária de trabalho poderá sofrer variações, assim como o tempo de
intervalo e descanso podendo alternar entre 1 (uma) hora e 02 (dois) horas ou 15 minutos quando realizada 6horas, de
acordo com a escala e necessidade do setor. Vide em anexo a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone, leitor ótico, impressora, calculadora, geladeira, seringas, agulhas e ar condicionado
split.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.80 SETOR: APOIO MEDICO 

a) Finalidade do Setor:

Prestar serviço de apoio médico no atendimento de urgência e emergência aos pacientes internados no
hospital

b) Descrição do Setor:

O apoio médico possui uma área de aproximadamente 23,86m² com um pé direito de 2,85m composto pelas
seguintes salas: quarto, banheiro, sala de lanche e circulação interna. O piso é de paviflex, exceto o banheiro que é
cerâmico e o teto que é laje de concreto armado com rebaixo em gesso. As paredes são de alvenaria revestida de
reboco, massa e tinta na cor clara. As portas são de correr ou abrir em madeira e as janelas são de madeira de abrir ou
tipo basculante com vidro liso ou canelado.

O quarto possui uma cama, armário para colocar pertences, uma mesa para computador, cadeira com
rodízios, encosto, assento e braços regulável, computador, televisão; local de lanche mesa, cadeiras, frigobar e
microondas; banheiro possui vaso, pia, bos com chuveiro elétrico.

Os móveis são revestimentos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.Todos os
colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo
desinfecção e fácil higienização.

Todas as lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente e a cor dos sacos de
acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para
perfurocortante. 

Todos os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcão com tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

Todos os locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma
lixeira com tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado e natural através de janelas e portas. 
A iluminação artificial se dá por lâmpadas fluorescentes e natural por meio de janelas.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

MEDICO    10

   10

11.80. 1 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Serviço médico de atendimento de urgência e emergência dos pacientes internados no hospital; Membro de
equipe de resposta rápida de intercorrências críticas de pacientes hospitalizados; Apoio ao corpo clínico do hospital no
diagnóstico e tratamento de urgências; Apoio médico a equipe de enfermagem nas situações de urgência e na orientação
a familiares.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 120(cento e vinte)horas mensais, sendo 24 (vinte quatro) horas semanais, em
06(seis)horas diurnas e 12(doze)horas noturnas, conforme escala.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:
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Laringoscópio, desfibrilador, ventilador mecânico.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Formol, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2%
Degermante = Riohex 2% .

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

SRespirador N95CA 13211-14209-17611

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O uso dos EPI's é obrigatório.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. 

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes
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Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica, o mesmo deverá comunicar o responsável do setor
para que seja tomada as medidas cabíveis referente a notificação do acidente, solicitação de exames laboratoriais do
acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O médico deverá utilizar os equipamentos de proteção individual disponíveis no hospital.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortantes.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.81 SETOR: ESTACIONAMENTO 

a) Finalidade do Setor:

Estacionamento rotativo, planejado para organizar a circulação de veículos no interior das dependências do
hospital. Estes podem ser de funcionários, familiares de pacientes ou de terceiros.

b) Descrição do Setor:

O estacionamento possui uma área de aproximadamente 5.241,36m² dividida nos três subsolos do prédio da
policlínica (subsolo 01 - 971,80m², subsolo 02 - 2.124,38m², subsolo 03 - 2.145,18m²) e de 1503,13m² no pátio do
hospital, com uma guarita para a rua Presidente Vargas e outra para Gaspar Martins.

Guarita da policlínica - área de aproximadamente 3,23m² e pé direito de 2,60m; teto em laje de concreto
armado, sendo que o mesmo é protegido por uma cobertura metálica; paredes de alvenaria com revestimento de material
liso, lavável e impermeável; piso vinílico; janelas de correr em alumínio com vidro liso; porta em alumínio com vidro liso;
mobiliários como cadeira, bancada e computador.

Guarita do estacionamento dos funcionários com uma área aproximada de 6,00m²; piso cerâmico; paredes de
alvenaria revestidas de material liso, lavável e impermeável; teto em concreto armado protegido por uma cobertura
metálica.

c) Condições Ambientais:

Na guarita a ventilação e iluminação natural através de janelas e porta, e iluminação artificial por meio de
luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

PORTEIRO     7

    7

11.81. 1 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Estacionamento Policlínica: Atender e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de valores e o
funcionamento do estabelecimento; Emitir ticket de controle de acesso para clientes, médicos e locatários da policlínica;
Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes; Observar situações de convênio do estabelecimento com clínicas
internas do HCAA; Realizar eventualmente, depósito no caixa eletrônico; realizar fechamento de caixa; Cadastrar placa
de usuário isentos de pagamento ( médicos e locatários que tem vaga de estacionamento pelo contrato de locação);
Acompanhar o sistema de monitoramento, avisando a chefia caso alguma irregularidade; Auxiliar clientes que necessitem
de cadeira de rodas; Manter a organização das vagas no estacionamento; Controlar o portão do estacionamento dos
locatários da policlínica, mantendo fechado.

Estacionamento Alcides Brum: Atender telefone e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de
valores e o funcionamento do estabelecimento; Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes; Realizar fechamento
de caixa; Auxiliar clientes que necessitam de ajuda.
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b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06(seis) horas durante os 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone, computador e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.82 SETOR: AMBULATORIO HCAB 

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento ambulatorial na área médica a pacientes.

b) Descrição do Setor:

O atendimento ambulatorial possui uma área de aproximadamente 66,52m² e pé direito de 2,70m, composto
por duas salas de consultórios, três banheiros, sala de espera com recepção.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - janelas metálicas de correr com vidro liso e cortina ou persiana, exceto nos banheiros que são

janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado. 

Portas - portas de abrir em madeira, sendo que as portas dos consultórios apresentam visor de vidro canelado
e a porta de entrada do ambulatório é do tipo corta-fogo.

Banheiros - possuem vaso, pia para lavagem das mãos e lixeira para acondicionar resíduo comum.
Sala de espera - possui uma sala de espera com cadeiras do tipo longarina de três lugares e na recepção

existe um bancada de atendimento do público com vidro de proteção; cadeiras giratórias com regulagem do assento,
encosto e braços; armários, sinalização de prevenção contra incêndio, ponto de alarme e extintor portátil.

Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,
hidrante, portas corta-fogo nas saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antiderrapante, pontos de alarme e
extintores portáteis. 

Torneiras - torneiras com acionamento por cotovelo nas pias dos consultórios e com acionamento manual nos
banheiros.

Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor
dos sacos plásticos, sendo distribuídas de acordo com a necessidade.

Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de
materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - As cadeiras são revestidas de material de fácil limpeza, sendo que as utilizadas pelos funcionários
são giratórias e possuem regulagem de encosto, assento e braços. Escadas com dois degraus com pés e base
revestidos de material antiderrapante. Macas móveis com suporte para oxigênio, rodízios, guardas laterais, puxadores e
freios. Mesas auxiliares em aço inoxidável com puxador, rodízios e freios. Armários revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara. Os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de
material liso, lavável e impermeável, permitindo fácil higienização e desinfecção. Balcão de atendimento na sala de
espera possui vidro de proteção.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de ventilador ou aparelho de ar condicionado.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas

com proteção de vidro liso.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE RECEPCAO     1

    1

11.82. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO
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a) Atividades Desenvolvidas:

Atender o público em geral; Preencher documentos para internação e atendimentos ambulatoriais; Fazer o
agendamento para internações eletivas; Fazer a confirmação de internações e transferências; Prestar informações sobre
convênios, valores de diárias, diferenças de acomodação; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através
de macas até as unidades de internação; Recepcionar e orientar todas as pessoas que procuram informações no
hospital; Distribuir leitos observando as especificações de cada unidade e do paciente que será encaminhado; Controlar e
distribuir os leitos para cirurgias eletivas, altas de CTI, Sala de Recuperação, internações do Pronto Atendimento,
Hemocor, ICOR e transferências de outros hospitais; Fazer a alta no sistema assim que for encaminhada pela a
escrituraria da unidade, lançar o leito na planilha de leitos específica; Realizar ligações telefônicas para clientes,
confirmando o leito e fornecendo orientações; Emitir relatórios diários dos pacientes internados dos pacientes internados
para convênios e enviar via e-mail; Emitir a listagem de agendamento cirúrgico do dia atual e dia seguinte, para
distribuição de leitos; Emitir o relatório de solicitação de leitos eletivos; Fazer a distribuição de leitos obedecendo a
seguinte ordem: cirurgias eletivas e QTX, UTI¿s, agendamento Hemocor e ICOR, Pronto Socorro e unidade de apoio,
transferências de outros hospitais e internações clínicas; Avisar os médicos das internações dos pacientes, tanto eletivas
como de urgência, informando leitos; Abrir atendimento ambulatorial para o Bloco Cirúrgico, Oncologia, Reumatologia,
Serviços Terceirizados e Maternidade; Localizar o prontuário no arquivo oncológico; Efetuar a busca no arquivo geral,
caso não encontre o prontuário;

Registrar no livro de controle o número do prontuário a ser retirado, anotando a hora da retirada, devolução da
chave e assinatura de quem retirou; Entregar a ficha localizadora no setor de internação que encaminhará ao Samis para
ser arquivada no lugar do prontuário; Encaminhar as guias de internação e materiais de cirurgias, para conferência e
carimbo de revisado na central de autorizações; Fazer o encerramento administrativo de contas por solicitação das
escriturarias, mencionando no registro administrativo quem solicitou e a data; Realizar a mudança de plano de
atendimento, também por solicitação das escriturarias, mediante guia de autorização do convênio; Transformar contas
ambulatoriais em internações mediante registro de quem solicitou, da mesma forma transformar internações em
ambulatoriais; Internar paciente ambulatoriais pós cirúrgicos,quando estes necessitarem, observando o convênio. Quando
for pequeno convênio realizar a internação clínica após a saída do paciente da sala de recuperação. Encaminhar o familiar
a central de autorizaçãoes durante o expediente administrativo para que a senha de autorização de internação clínica
seja providenciada, fora do horário da CA, encaminhada a solicitação de internação ao convênio. No caso de IPE, Unimed
e Fusex esta solicitação poderá ser encaminhada via escrituraria da unidade onde o paciente estiver internado. Fazer a
alta e reinternação um minuto após quando necessário alternar o plano do usuário apenas em um determinado período;
Realizar o cancelamento da abertura de novas contas, por solicitação das escriturarias, setor de revisão de contas ou
faturamento, seguindo a rotina dos registros administrativos; Encaminhar aos convênios solicitados de urgência aos
pequenos convênios para recebimento de senha inicial; Internações em caráter de urgência/ emergência segue as
mesmas orientações quanto ao cadastro do paciente e dos dados da internação, levando em consideração as
informações constantes nas carteiras dos usuários, fazendo os devidos registros no campo administrativo; Consultar a
situação do usuário IPE através do site em todas as internações de urgência; Consultar em todas as internações que não
possuírem autorização prévia se o médico assistente é credenciado pelo IPE; Realizar registro administrativo detalhado
das situações e orientações pertinentes a abertura do atendimento, tanto nos casos eletivos como nos de urgência;
Entregar o formulário de óbito, mediante apresentação da carteira de identidade do paciente e do responsável pela
retirada do documento realizando o devido registro no sistema; Realizar o controle de passagem de PIN PAD de clientes
internados, tanto na entrada com na saída; Controlar a identificação do CPF de clientes e do responsável pela internação;
Realizar o controle de comprovante de residência de clientes e respectivos responsável pela internação, realizando o
registro no sistema. Receber informações e manter o mural de recados atualizado; Ler e-mail e o caderno de rotinas do
setor e repassar as informações. Manter-se atualizados quanto as rotinas do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O uso dos Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.83 SETOR: CENTRAL AUTORIZAÇÕES HCAB

a) Finalidade do Setor:

Receber as autorizações de internção hospitalar, encaminhar pedidos de prorrogação e mudança de
procedimento, realizar encerramento de contas, controlar contas hospitalares.
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b) Descrição do Setor:

A recepção possui uma área de aproximadamente de 127,79m² e pé direito de 2,70m , composta de dois
banheiros, portaria, sala de espera, central de autorizações e internação.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso com persiana, exceto nos banheiros que são janelas metálicas tipo

basculante com vidro canelado. 

Portas - portas em madeira de abrir, sendo que a porta de entrada é automática com duas folhas de vidro liso.
Banheiros - possuem vaso, pia, lixeira para acondicionar resíduo comum.
Circulação - bebedouros de parede, sinalização de prevenção contra incêndio, hidrante, portas corta-fogo nas

saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antiderrapante, pontos de alarme e extintores portáteis. 

Mobiliário - Armários, mesa de escritório e cadeira revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente,
sendo que a cadeira possui rodízios e regulagem de encosto, assento e braços.

Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor
dos sacos plásticos, distribuídas de acordo com a necessidade. Armários revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara.

Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de
materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal.E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de aparelhos de ar condicionado.
A iluminação natural por meio de janelas e porta, e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular

embutidas com proteção de vidro liso.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

    0

11.83. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar o controle de clientes internados;
Controlar média de permanêcia de pacientes internados;
Controlar o boletim ciúrugico, deixando a genda de cirurgia atualizada com dados de autorização;
Conferir nota de sala com ficha anestesica, afim de corrigir códigos de procedimentos e materiais especiais e

opme;

Encaminhar laudos de procedimentos a Secretaria do Estado em Santa Maria demais municípios coordenados
pela 4ª coordenadoria de saúde;

Realizar o controle de contas hopsitalares;
Atualizar o sistema com cid e codigo SUS dos clientes;
Consultar sigtab para todos os lados;
Encaminhar a laudes de internação, laudos de permanência e demais documentos que se fizerem necessários

as assinaturas do diretor clínico.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.84 SETOR: ESTACIONAMENTO HCAB   

a) Finalidade do Setor:

Estacionamento rotativo, planejado para organizar a circulação de veículos no interior das dependências do
hospital. Estes podem ser de familiares de pacientes, ambulâncias ou de terceiros.

b) Descrição do Setor:
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O estacionamento possui uma área de aproximadamente 2.280,34m² com piso intertravado de concreto,
luminárias para iluminação pública, sinalização de entrada e saída, sinalização para os pedrestres, local reservado para
ambulância e guarita na entrada.

Guarita apresenta uma área de aproximadamente de 46,33m² e pé direito de 2,60m; piso cerâmico; paredes
alvenaria revestida por reboco; massa e tinta de cor clara; teto em laje de concreto armado com rebaixo em gesso;
janelas com vidro liso; exceto no banheiro que a janela é metálicas tipo basculante com vidro canelado; portas de abrir
em madeira e banheiro com vaso, pia para lavagem das mãos e lixeira para acondicionar resíduo comum.

c) Condições Ambientais:

Estacionamento - Iluminação artifial por meio de luminárias para iluminação pública. 
Guarita - Iluminação natural se dá por meio de janela e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular

embutidas com proteção de vidro liso. A ventilação natural se dá por meio de janelas e porta, e artificial atráves de
aparelho de ar condicionado.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

PORTEIRO     4

    4

11.84. 1 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Estacionamento Policlínica: Atender e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de valores e o
funcionamento do estabelecimento; Emitir ticket de controle de acesso para clientes, médicos e locatários da policlínica;
Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes; Observar situações de convênio do estabelecimento com clínicas
internas do HCAA; Realizar eventualmente, depósito no caixa eletrônico; realizar fechamento de caixa; Cadastrar placa
de usuário isentos de pagamento ( médicos e locatários que tem vaga de estacionamento pelo contrato de locação);
Acompanhar o sistema de monitoramento, avisando a chefia caso alguma irregularidade; Auxiliar clientes que necessitem
de cadeira de rodas; Manter a organização das vagas no estacionamento; Controlar o portão do estacionamento dos
locatários da policlínica, mantendo fechado.

Estacionamento Alcides Brum: Atender telefone e prestar informações; Informar e orientar quanto à tabela de
valores e o funcionamento do estabelecimento; Realizar acerto de pagamento na saída dos clientes; Realizar fechamento
de caixa; Auxiliar clientes que necessitam de ajuda.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta)horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06(seis) horas durante os 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Telefone, computador e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blaser.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.85 SETOR: FARMACIA HCAB 

a) Finalidade do Setor:

Manter estoque e realizar a dispensação de medicamentos e materiais para o consumo das unidades.

b) Descrição do Setor:

A farmácia possui uma sala de estoque com área de aproximadamente 17,32m² e uma sala para dispensação
de medicação com área de aproximadamente 17,32m² e pé direito de aproximadamente 2,70m.

Piso - vinílico com cantos arredondados.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - janelas metálicas de correr com vidro liso e cortina, janela metálica tipo basculante com vidro

canelado no banheiro. 

Portas - portas de abrir em madeira e abertura para dispensação de medicação com proteção de vidro.
Banheiro - possue vaso, pia e lixeira para acondicionar resíduo comum.
Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,

hidrante, portas corta-fogo nas saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antiderrapante, pontos de alarme e
extintores portáteis. 
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Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos existe toalheiro com papel toalha, saboneteira
com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um
suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - As cadeiras são revestidas de material liso, lavável, impermeável, resistente e de fácil limpeza,
sendo que as utilizadas pelos funcionários são giratórias e possuem regulagem de encosto, assento e braços. Armários,
mesas para escritório, mesa para organizar produtos, estantes metálicas com caixas de plástico para organizar e
identificar o material depositado, e pallets de madeira revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor
clara. Aparelho de ar condicionado, balcão para dispensação de medicações e materiais na entrada do setor, carro para
o transporte de material em metal com protetor lateral, rodízios, trava e puxador.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janela e abertura para dispensação de medicação, e artificial por meio de
aparelho de ar condicionado.

A iluminação natural por meio de janela e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas
com proteção de vidro liso.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

FARMACEUTICO     1

BALC. DE FARMACIA     4

    5

11.85. 1 - FARMACEUTICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Orientar e supervisionar a dispensação; Controlar o estoque; Supervisionar os funcionários e enviar ao RH
informações referente aos colaboradores (escala, férias, etc); Emitir relatórios mensais; Elaborar rotinas e normas do
setor; Realizar a revisão de POPs e Manual de Boas Práticas; Realizar treinamentos dos colaboradores do setor e
almoxarifado; Orientar sobre estocagem e etiquetagem de medicamentos e materiais; Organizar o setor; Revisar e
elaborar conjunto de rotinas informatizadas; Conferir o lançamento de medicamentos e materiais de prescrição;
Programar a compra de medicamentos e materiais; Orientar a enfermagem nos assuntos referentes a farmácia; Participar
de reuniões e treinamentos; Contatar médicos e demais setores sempre que necessário; Alterar no sistema liberações e
bloqueios de materiais e medicamentos (mat/med); Cadastrar mat/med conforme normas da instituição; Cadastrar se
necessário de cada unidade no sistema; Atender a fornecedores; efetuar manutenção quando necessário; Encaminhar a
chefia problemas pertinentes do setor; Autorizar recebimento de mat/med com validade curta; Monitorar planilha de
vencimentos; Realizar pedido de material de expediente semanalmente; Monitorar os medicamentos de controle especial
e alta vigilância; Resolver intercorrências do setor; Monitorar estoque de produtos consignados; Preencher planilhas;
Excluir medicamentos controlados das prescrições quando não retirada; Divulgar informações e novas rotinas; Dar saída
de quebra dos medicamentos danificados; Dar saída de vencimento; Revisar e assinar relatório de fechamento mensal do
setor; Realizar inventários e ajustes com outras farmácias ou almoxarifado; Arquivar planilhas e livros; Recebimento de
não conformidades.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.85. 2 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Digitar prescrições e consumos das unidades; Repor medicamentos e materiais hospitalares nas prateleiras;
Etiquetar medicamentos que não podem ser fracionados com antecedência; Dispensar medicações e materiais para as
unidades; Contar estoque conforme rotina e quando solicitado; Revisar validades de medicamentos e materiais; Receber
as prescrições médicas, interpretar as mesmas, observando se estão em conformidade com as rotinas da instituição;
Colaborar nos serviços internos de organização; Atender o balcão; Guardar material e medicamentos de devolução;
Digitar, conferir e guardar as devoluções das unidades; Separar material e medicamentos conforme prescrição e
solicitação de consumo e notas de sala; Entregar material e medicamentos nas unidades ou centro estocador quando
necessário; Arquivar as prescrições que retornam assinadas das unidades; Guardar documentos quando solicitado;
Realizar dispensação de materiais e medicamentos não padronizados conforme rotina específica; Separar, digitar e
entregar medicamentos para farmácia do centro cirúrgico; Organizar os medicamentos e materiais no setor; ; Avaliar as
prescrições urgentes; Conferir autorizações no sistema sempre que necessário; Anexar cupom de dispensação dentro da
pasta e outro fora protocolo no momento da entrega; Embalar materiais e medicamentos especificamente, conforme
rotina do setor; Receber queixas técnicas, mediante formulário específico; Comunicar a FSI a necessidade de
manipulação de produtos específicos; Atender a memorandos conforme rotinas do setor; Comunicar quebras a
farmacêutica; Contatar demais farmácias e setores sempre que necessário; revisar a agenda diariamente e efetuar
registros se necessário; passar plantão; participar de reuniões e treinamentos; Reportar a farmacêutica responsável
intercorrências do setor; Conferir e armazenar o pedido de materiais e medicamentos encaminhado pelo almoxarifado
sempre que necessário; Atender aos consumos da farmácia do centro cirúrgico; Acompanhar a escala de funcionários; 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotícula e aerossóis e indireta por meio de mãos, objetos e superfícies / Vias
respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17
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Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.86 SETOR: INTERNAÇÃO HCAB 

a) Finalidade do Setor:

Realizar a internação dos pacientes.

b) Descrição do Setor:

A recepção possui uma área de aproximadamente de 127,79m² e pé direito de 2,60m , composta de dois
banheiros, portaria, sala de espera, central de autorizações e internação.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso com persiana, exceto nos banheiros que são janelas metálicas tipo

basculante com vidro canelado. 

Portas - portas em madeira de abrir, sendo que a porta de entrada é automática com duas folhas de vidro liso.
Banheiros - possuem vaso, pia, lixeira para acondicionar resíduo comum.
Circulação - bebedouros de parede, sinalização de prevenção contra incêndio, hidrante, portas corta-fogo nas

saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antiderrapante, pontos de alarme e extintores portáteis. 

Mobiliário - Mesas de atendimento tipo baia, armários e cadeiras revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara, sendo que as cadeiras utilizadas pelos funcionários são giratórias com regulagem
de encosto, assento e braços.

Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor
dos sacos plásticos, distribuídas de acordo com a necessidade.Armários revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara.

Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de
materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal.E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de aparelhos de ar condicionado.
A iluminação natural por meio de janelas e porta, e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular

embutidas com proteção de vidro liso.

d) Quadro Funcional
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Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE RECEPCAO     2

    2

11.86. 1 - AUXILIAR DE RECEPCAO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender o público em geral; Preencher documentos para internação e atendimentos ambulatoriais; Fazer o
agendamento para internações eletivas; Fazer a confirmação de internações e transferências; Prestar informações sobre
convênios, valores de diárias, diferenças de acomodação; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através
de macas até as unidades de internação; Recepcionar e orientar todas as pessoas que procuram informações no
hospital; Distribuir leitos observando as especificações de cada unidade e do paciente que será encaminhado; Controlar e
distribuir os leitos para cirurgias eletivas, altas de CTI, Sala de Recuperação, internações do Pronto Atendimento,
Hemocor, ICOR e transferências de outros hospitais; Fazer a alta no sistema assim que for encaminhada pela
escrituraria da unidade, lançar o leito na planilha de leitos específica; Realizar ligações telefônicas para clientes,
confirmando o leito e fornecendo orientações; Emitir relatórios diários dos pacientes internados dos pacientes internados
para convênios e enviar via e-mail; Emitir a listagem de agendamento cirúrgico do dia atual e dia seguinte, para
distribuição de leitos; Emitir o relatório de solicitação de leitos eletivos; Fazer a distribuição de leitos obedecendo a
seguinte ordem: cirurgias eletivas e QTX, UTIs, agendamento Hemocor e ICOR, Pronto Socorro e unidade de apoio,
transferências de outros hospitais e internações clínicas; Avisar os médicos das internações dos pacientes, tanto eletivas
como de urgência, informando leitos; Abrir atendimento ambulatorial para o Bloco Cirúrgico, Oncologia, Reumatologia,
Serviços Terceirizados e Maternidade; Localizar o prontuário no arquivo oncológico; Efetuar a busca no arquivo geral,
caso não encontre o prontuário; Registrar no livro de controle o número do prontuário a ser retirado, anotando a hora da
retirada, devolução da chave e assinatura de quem retirou; Entregar a ficha localizadora no setor de internação que
encaminhará ao Samis para ser arquivada no lugar do prontuário; Encaminhar as guias de internação e materiais de
cirurgias, para conferência e carimbo de revisado na central de autorizações; Fazer o encerramento administrativo de
contas por solicitação das escriturarias, mencionando no registro administrativo quem solicitou e a data; Realizar a
mudança de plano de atendimento, também por solicitação das escriturarias, mediante guia de autorização do convênio;

Transformar contas ambulatoriais em internações mediante registro de quem solicitou, da mesma forma
transformar internações em ambulatoriais; Internar paciente ambulatoriais pós cirúrgicos, quando estes necessitarem,
observando o convênio. Quando for pequeno convênio realizar a internação clínica após a saída do paciente da sala de
recuperação. Encaminhar o familiar a central de autorizações durante o expediente administrativo para que a senha de
autorização de internação clínica seja providenciada, fora do horário da CA, encaminhada a solicitação de internação ao
convênio. No caso de IPE, Unimed e Fusex esta solicitação poderá ser encaminhada via escrituraria da unidade onde o
paciente estiver internado; Fazer a alta e reinternação um minuto após quando necessário alternar o plano do usuário
apenas em um determinado período; Realizar o cancelamento da abertura de novas contas, por solicitação das
escriturarias, setor de revisão de contas ou faturamento, seguindo a rotina dos registros administrativos; Encaminhar aos
convênios solicitados de urgência aos pequenos convênios para recebimento de senha inicial; Internações em caráter de
urgência/ emergência segue as mesmas orientações quanto ao cadastro do paciente e dos dados da internação, levando
em consideração as informações constantes nas carteiras dos usuários, fazendo os devidos registros no campo
administrativo; Consultar a situação do usuário IPE através do site em todas as internações de urgência; Consultar em
todas as internações que não possuírem autorização prévia se o médico assistente é credenciado pelo IPE; Realizar
registro administrativo detalhado das situações e orientações pertinentes a abertura do atendimento, tanto nos casos
eletivos como nos de urgência; Entregar o formulário de óbito, mediante apresentação da carteira de identidade do
paciente e do responsável pela retirada do documento realizando o devido registro no sistema; Realizar o controle de
passagem de PIN PAD de clientes internados, tanto na entrada com na saída; Controlar a identificação do CPF de
clientes e do responsável pela internação; Realizar o controle de comprovante de residência de clientes e respectivos
responsável pela internação, realizando o registro no sistema; Receber informações e manter o mural de recados
atualizado; Ler e-mail e o caderno de rotinas do setor e repassar as informações. Manter-se atualizados quanto as
rotinas do setor.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas ou a jornada de trabalho poderá ser de 40 (quarenta) horas
semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, impressora, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa e blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.87 SETOR: RECEPÇÃO HCAB
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a) Finalidade do Setor:

Recepcionar os visitantes.

b) Descrição do Setor:

A recepção possui uma área de aproximadamente de 127,79m² e pé direito de 2,60m , composta de dois
banheiros, portaria, sala de espera, central de autorizações e internação.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso com persiana, exceto nos banheiros que são janelas metálicas tipo

basculante com vidro canelado. 

Portas - portas em madeira de abrir, sendo que a porta de entrada com duas folhas de vidro liso e abertura
automática.

Banheiros - possuem vaso, pia, lixeira para acondicionar resíduo comum.
Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, elevador, escadas com corrimão e piso

antiderrapante, portas corta-fogo nas saídas de emergência, sinalização de prevenção contra incêndio, pontos de alarme
e extintores portáteis.

Torneiras - torneiras com acionamento por manual nos banheiros.
Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor

dos sacos plásticos, distribuídas de acordo com a necessidade.

Mobiliário - Balcão de atendimento e cadeiras, sendo que as cadeiras utilizadas pelos funcionários são
giratórias tipo caixa secretária com apoio para os pés e regulagem de encosto, assento e braços. Os mobiliários são
revestidos de material liso, lavável, impermeável e resistente.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e porta de entrada, e artificial por meio de aparelho de ar
condicionado.

A iluminação natural por meio de janelas, porta de entrada, e artificial através de luminárias fluorescentes tipo
tubular embutidas com proteção de vidro liso.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

PORTEIRO     2

    2

11.87. 1 - PORTEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Atender ao público em geral, encaminhando- os para as unidades e setores; Distribuir crachás de identificação
a todas as pessoas que entram no hospital por qualquer que seja o motivo; Liberar as visitas de acordo com os horários e
normas no manual de orientação ao cliente; Quando necessário, ajudar no Pronto Socorro para retirar pacientes das
ambulâncias; Levar pacientes, caminhando, de cadeiras de rodas ou através de macas até as unidades de internação;
Acompanhar e facilitar o acesso do paciente/ familiar ao leito; Apresentar o leito ao paciente/ familiar mostrando o
funcionamento dos equipamentos pertencentes a este; Acompanhar a saída do cliente/ familiar e ajudar com as
bagagens e pertences; Levar os avisos de transferências de pacientes para as unidades de internação e respectivas
copas; Acompanhar pacientes até o Bloco Cirúrgico; Receber no almoxarifado os pedidos de materiais semanais do
setor, organizando-os; Confeccionar novos crachás de identificação de visitas para substituí- los quando necessário; Abrir
a Policlínica todas as manhãs de segunda a sábado às 06:30min domingos às 07:00, fechando sempre às 22:30h;
Encaminhar os prontuários de pacientes até o PS; Receber o cliente, encaminhando para atendimento de urgência ou
emergência; Encaminhar o cliente ou acompanhante para fazer ficha cadastra na recepção do PS; Cuidar fluxo de
entrada e saída; Controlar somente um acompanhante no atendimento médico e/ou enfermagem; Cuidar saída de clientes
(liberação com auxiliar de recepção); Manter porta porta de entrada de urgência encostada. Identificar firmas terceirizadas
que irão prestar serviços no interior ou exterior do Hospital de Caridade; Não permitir permanência de veículos na rampa
de acesso ao Pronto Socorro; Identificar e orientar que para entrada de qualquer eletroeletrônico devera ser feito cadastro
na portaria e pagamentos da taxa no setor financeiro com exceção de pacientes que estão internados pela filantropia;
Não permitir a entrada de pessoas sem identificação ou fora dos horários estabelecidos, salvo casos de urgência.
Solicitar autorização da enfermeira da unidade, para visitas de crianças; anotar em planilha especifica o horário do
contato com os enfermeiros e nome do enfermeiros com as informações que liberou a visita da criança; Atender as
solicitações de serviço de mensageiro, no momento da internação ou alta do paciente; Manter o sistema do serviço de
mensageiros sempre atualizado com informações pertinentes ao serviço; Receber chamadas através do sistema para
buscar pacientes com alta nas unidades de internação e bloco cirúrgico;

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Para os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser
estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12 (doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas)
horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Nenhum
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e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato indireto com o paciente . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-Proibido o uso de calçados abertos.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.88 SETOR: U-1 HCAB 

a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada ao atendimento clínico de pacientes das mais diversas patologias.

b) Descrição do Setor:

A unidade 1 é composta por 31 leitos com um banheiro em cada enfermaria, posto de enfermagem com sala
de preparo de medicação, sala de exame e curativos, rouparia, sala de macas, quarto de isolamento, sala de utilidades,
depósito de material limpo, banheiros para o público, possuindo uma área de aproximadamente de 320,08m² e pé direito
de 2,60m. 

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso e cortina ou persiana, exceto nos banheiros que são janelas

metálicas tipo basculante com vidro canelado. 

Portas - madeira de abrir. As portas dos quartos possuem um sistema que proporciona uma abertura maior
das mesmas se necessário.

Banheiros- possuem um vaso, uma pia, uma lixeira para acondicionar resíduo comum, e nos banheiros dos
quartos existe uma lixeira para acondicionar resíduo comum, um vaso, uma pia, um chuveiro com água quente, box,
barras de apoio e um banco articulado para banho.

Sala das macas - localizada ao lado do posto de enfermagem que serve para depositar macas e cadeiras de
rodas.

Rouparia - possui prateleiras de madeira para colocar as roupas limpas da unidade e um armário dividido em
partes com portas, chaves e identificação com número para colocar os pertences dos funcionários todos revestidos de
material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

Posto de enfermagem - composto por um banheiro, sala de preparo de medicação, área de prescrição, área de
encaminhamento de pasta e área de trabalho do escriturário. Cada leito possui uma cama, uma mesa de refeição, uma
cadeira, armários para guarda de pertences, uma escada de dois degraus, instalações de oxigênio, ar comprimido e
vácuo com as devidas sinalizações, sendo que cada enfermaria possui três leitos. 

Quarto de isolamento - composto por um leito, um banheiro e uma antecâmara com pia para lavagem das
mãos e lixeiras.

Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,
pontos de alarme e extintores portáteis.

Sala de utilidades - possue um tanque para lavagem de material de limpeza, um expurgo em aço inoxidável e
lixeiras para o depósito de resíduo.

Depósito de material limpo - armários e prateleiras para depositar material limpo.
Copa - Um balcão com uma cuba e tampo inoxidável, armário aéreo, microondas, lixeira para acondicionar

resíduo comum, refrigerador, mesa e cadeiras.

Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor
dos sacos plásticos.

Vidraça de proteção - instalado nos postos de trabalho dos escriturários. 
Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de

materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - As cadeiras são revestidas de material de fácil limpeza, sendo que as utilizadas pelos funcionários
são giratórias e possuem regulagem de encosto, assento e braços. Camas manuais com guardas laterais, rodízios com
freios, manivelas para movimentar a cabeceira e a peseira. Escadas com dois degraus com pés e base revestidos de
material antiderrapante. Mesas de refeição com rodízios e altura regulável. Mesas auxiliares em aço inoxidável com
puxador, rodízios e freios. Carros para transporte de material são de material liso, lavável, impermeável, resistente
possuem cantos arredondados, tampa, puxador, rodízios e freios. Armários revestidos de material liso, lavável,
impermeável, resistente e de cor clara. Os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de
material liso, lavável e impermeável, permitindo fácil higienização e desinfecção.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de ventilador e exaustores para banheiro.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas

com proteção de vidro liso ou fosco.

d) Quadro Funcional
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Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    21

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

   27

11.88. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
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-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as
medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.88. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total (NPT); Com
cateter periférico realizar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI,
UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar
diariamente os pacientes internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos
funcionários de enfermagem (mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar
das reuniões quinzenais da chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia-; Instalar e trocar o
sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central
(PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos
de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter
venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir
sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.
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c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, lâmina de bisturi, aspirador portátil ou rede, carro
de emergência. No centro de tratamento intensivo, centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam com frequência
desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, aspirador à vácuo e eletrocautério.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Água oxigenada, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel
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SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.88. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

 773HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes aos funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elvador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.88. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos nas dependências do
hospital; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas
atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com
defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, mangueira, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de
transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco. No centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam roupas cirúrgicas.

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Lustra Móveis
PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12,
Removedor de Cera Acrilica BT80, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:
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Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SSapato de SegurançaCA 9128
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Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:
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Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.89 SETOR: U-3 HCAB

a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada ao atendimento clínico cirúrgico.

b) Descrição do Setor:

A unidade 3 possui uma área de aproximadamente 320,08m² e pé direito de 2,60m. Composta por 31 leitos,
sendo dez enfermarias e um quarto de isolamento, posto de enfermagem com banheiro e sala de preparo de medicação,
sala de exame e curativos, depósito de material limpo, rouparia, sala de macas, sala de utilidades, banheiros para o
público.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso e cortina ou persiana, exceto nos banheiros que são janelas

metálicas tipo basculante com vidro canelado. 

Portas - madeira de abrir, sendo que as portas dos quartos possuem um sistema que proporciona uma
abertura maior do vão se necessário.

Banheiros - possuem vaso, pia, lixeira para acondicionar resíduo comum, e nos banheiros dos quartos existe
lixeira para acondicionar resíduo comum, vaso, pia, chuveiro com água quente, box, barras de apoio e banco articulado
para banho.
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Posto de enfermagem - composto por um banheiro, sala de preparo de medicação, área de prescrição, área de
encaminhamento de pasta e área de trabalho do escriturário. A área de encaminhamento de pastas e de precrição possui
armários, pia para lavagem das mãos, cadeiras e mesas para o trabalho com computador; na sala de preparo de
medicação existe um balcão com uma cuba e tampo inoxidádel, e armários para o depósito de materiais. 

Enfermaria - cada leito possui uma cama, uma mesa de refeição, uma cadeira, armários para guarda de
pertences, uma escada de dois degraus, instalações de oxigênio, ar comprimido e vácuo com as devidas sinalizações,
sendo que cada enfermaria possui três leitos. 

Quarto de isolamento - composto por um leito, um banheiro e uma antecâmara com pia para lavagem das
mãos e lixeiras.

Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,
hidrante, portas corta-fogo nas saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antederrapante, pontos de alarme e
extintores portáteis.

Sala de utilidades - possue um tanque para lavagem de material de limpeza, um expurgo em aço inoxidável e
lixeiras para o depósito de resíduo.

Depósito de material limpo - armários e prateleiras para depositar material limpo.
Copa - possue um balcão com uma cuba e tampo inoxidável, armário aéreo, microondas, lixeira para

acondicionar resíduo comum, refrigerador, mesa e cadeiras.

Área de trabalho do escriturário - localizado dentro do posto de enfermagem, possuindo cadeira, bancada,
armários, prateleiras, computador, vidraça de proteção.

Sala das macas - localizada ao lado do posto de enfermagem que serve para depositar macas e cadeiras de
rodas.

Rouparia - possui prateleiras de madeira para colocar as roupas limpas da unidade e um armário dividido em
partes com portas, chaves e identificação com número para colocar os pertences dos funcionários. 

Torneiras - torneiras com acionamento por pedal, cotovelo e manual nos banheiros e copa.
Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor

dos sacos plásticos, distribuídas de acordo com a necessidade.

Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de
materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - As cadeiras são revestidas de material de fácil limpeza, sendo que as utilizadas pelos funcionários
são giratórias e possuem regulagem de encosto, assento e braços. Camas manuais com guardas laterais, rodízios com
freios, manivelas para movimentar a cabeceira e a peseira. Escadas com dois degraus com pés e base revestidos de
material antiderrapante. Mesas de refeição com rodízios e altura regulável. Macas móveis com suporte para oxigênio,
rodízios, guardas laterais, puxadores e freios. Mesas auxiliares em aço inoxidável com puxador, rodízios e freios. Carros
para transporte de material são de material liso, lavável, impermeável, resistente possuem cantos arredondados, tampa,
puxador, rodízios e freios. Armários revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. Os
colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo
fácil higienização e desinfecção.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de ventilador e exaustores automáticos.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas

com proteção de vidro liso ou fosco.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     1

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    19

AUXILIAR DE LIMPEZA     5

   27

11.89. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;
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Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.89. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total (NPT); Com
cateter periférico realizar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI,
UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar
diariamente os pacientes internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos
funcionários de enfermagem (mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar
das reuniões quinzenais da chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia-; Instalar e trocar o
sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central
(PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos
de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter
venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir
sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, lâmina de bisturi, aspirador portátil ou rede, carro
de emergência. No centro de tratamento intensivo, centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam com frequência
desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, aspirador à vácuo e eletrocautério.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.89. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes aos funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

 788HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elvador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.89. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos nas dependências do
hospital; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas
atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com
defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, mangueira, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de
transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco. No centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam roupas cirúrgicas.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos),
LEM (Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Gleid
Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool
Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias
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Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
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Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.90 SETOR: U-5 HCAB 
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a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada ao atendimento clínico de pacientes das mais diversas patologias.

b) Descrição do Setor:

A unidade 3 possui uma área de aproximadamente 320,08m² e pé direito de 2,60m. Composta por 31 leitos,
sendo dez enfermarias e um quarto de isolamento, posto de enfermagem com banheiro e sala de preparo de medicação,
sala de exame e curativos, depósito de material limpo, rouparia, sala de macas, sala de utilidades, banheiros para o
público.

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros piso cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso e cortina ou persiana, exceto nos banheiros que são janelas

metálicas tipo basculante com vidro canelado. 

Portas - madeira de abrir, sendo que as portas dos quartos possuem um sistema que proporciona uma
abertura maior do vão se necessário.

Banheiros - possuem vaso, pia, lixeira para acondicionar resíduo comum, e nos banheiros dos quartos existe
lixeira para acondicionar resíduo comum, vaso, pia, chuveiro com água quente, box, barras de apoio e banco articulado
para banho.

Posto de enfermagem - composto por um banheiro, sala de preparo de medicação, área de prescrição, área de
encaminhamento de pasta e área de trabalho do escriturário. A área de encaminhamento de pastas e de precrição possui
armários, pia para lavagem das mãos, cadeiras e mesas para o trabalho com computador; na sala de preparo de
medicação existe um balcão com uma cuba e tampo inoxidádel, e armários para o depósito de materiais. 

Enfermaria - cada leito possui uma cama, uma mesa de refeição, uma cadeira, armários para guarda de
pertences, uma escada de dois degraus, instalações de oxigênio, ar comprimido e vácuo com as devidas sinalizações,
sendo que cada enfermaria possui três leitos. 

Quarto de isolamento - composto por um leito, um banheiro e uma antecâmara com pia para lavagem das
mãos e lixeiras.

Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,
hidrante, portas corta-fogo nas saídas de emergência, escadas com corrimão e piso antederrapante, pontos de alarme e
extintores portáteis.

Sala de utilidades - possue um tanque para lavagem de material de limpeza, um expurgo em aço inoxidável e
lixeiras para o depósito de resíduo.

Depósito de material limpo - armários e prateleiras para depositar material limpo.
Copa - possue um balcão com uma cuba e tampo inoxidável, armário aéreo, microondas, lixeira para

acondicionar resíduo comum, refrigerador, mesa e cadeiras.

Área de trabalho do escriturário - localizado dentro do posto de enfermagem, possuindo cadeira, bancada,
armários, prateleiras, computador, vidraça de proteção.

Sala das macas - localizada ao lado do posto de enfermagem que serve para depositar macas e cadeiras de
rodas.

Rouparia - possui prateleiras de madeira para colocar as roupas limpas da unidade e um armário dividido em
partes com portas, chaves e identificação com número para colocar os pertences dos funcionários. 

Torneiras - torneiras com acionamento por pedal, cotovelo e manual nos banheiros e copa.
Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor

dos sacos plásticos, distribuídas de acordo com a necessidade.

Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de
materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - As cadeiras são revestidas de material de fácil limpeza, sendo que as utilizadas pelos funcionários
são giratórias e possuem regulagem de encosto, assento e braços. Camas manuais com guardas laterais, rodízios com
freios, manivelas para movimentar a cabeceira e a peseira. Escadas com dois degraus com pés e base revestidos de
material antiderrapante. Mesas de refeição com rodízios e altura regulável. Macas móveis com suporte para oxigênio,
rodízios, guardas laterais, puxadores e freios. Mesas auxiliares em aço inoxidável com puxador, rodízios e freios. Carros
para transporte de material são de material liso, lavável, impermeável, resistente possuem cantos arredondados, tampa,
puxador, rodízios e freios. Armários revestidos de material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara. Os
colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável, permitindo
fácil higienização e desinfecção.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de ventilador e exaustores automáticos.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas

com proteção de vidro liso ou fosco.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     2
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ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    20

AUXILIAR DE LIMPEZA     2

   26

11.90. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.
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-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.90. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total (NPT); Com
cateter periférico realizar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI,
UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar
diariamente os pacientes internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos
funcionários de enfermagem (mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar
das reuniões quinzenais da chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia-; Instalar e trocar o
sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central
(PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos
de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter
venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir
sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:
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Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, lâmina de bisturi, aspirador portátil ou rede, carro
de emergência. No centro de tratamento intensivo, centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam com frequência
desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, aspirador à vácuo e eletrocautério.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório
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SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
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Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.90. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas
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-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes aos funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elvador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.90. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos nas dependências do
hospital; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas
atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com
defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, mangueira, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de
transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco. No centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam roupas cirúrgicas.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos),
LEM (Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Gleid
Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool
Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11
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Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:
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Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:
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Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada e acima de dois metros usar cinto de

segurança tipo paraquedista.

Danos à saúde
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Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não exposição a agente nocivo. Trabalhador já esteve exposto

11.91 SETOR: U-7 HCAB

a) Finalidade do Setor:

Unidade destinada ao atendimento clínico cirúrgico.

b) Descrição do Setor:

A unidade 7 é composta por 31 leitos com um banheiro em cada enfermaria, posto de enfermagem com sala
de preparo de medicação, sala de exame e curativos, rouparia, sala de macas, quarto de isolamento, sala de utilidades,
depósito de material limpo, banheiros para o público, possuindo uma área de aproximadamente de 320,08m² e pé direito
de 2,60m. 

Piso - vinílico com cantos arredondados e nos banheiros cerâmico.
Paredes - alvenaria revestida por reboco, massa e tinta de cor clara.
Teto - laje de concreto armado com rebaixo em gesso.
Janelas - metálicas de correr com vidro liso e cortina ou persiana, exceto nos banheiros que são janelas

metálicas tipo basculante com vidro canelado. 

Portas - madeira de abrir. As portas dos quartos possuem um sistema que proporciona uma abertura maior
das mesmas se necessário.

Banheiros - possuem um vaso, uma pia, uma lixeira para acondicionar resíduo comum, e nos banheiros dos
quartos existe uma lixeira para acondicionar resíduo comum, um vaso, uma pia, um chuveiro com água quente, box,
barras de apoio e um banco articulado para banho.

Sala das macas - localizada ao lado do posto de enfermagem que serve para depositar macas e cadeiras de
rodas.

Rouparia - possui prateleiras de madeira para colocar as roupas limpas da unidade e um armário dividido em
partes com portas, chaves e identificação com número para colocar os pertences dos funcionários todos revestidos de
material liso, lavável, impermeável, resistente e de cor clara.

Posto de enfermagem - composto por um banheiro, sala de preparo de medicação, área de prescrição, área de
encaminhamento de pasta e área de trabalho do escriturário. Cada leito possui uma cama, uma mesa de refeição, uma
cadeira, armários para guarda de pertences, uma escada de dois degraus, instalações de oxigênio, ar comprimido e
vácuo com as devidas sinalizações, sendo que cada enfermaria possui três leitos. 

Quarto de isolamento - composto por um leito, um banheiro e uma antecâmara com pia para lavagem das
mãos e lixeiras.

Circulação - bebedouros de parede, pias para lavagem das mãos, sinalização de prevenção contra incêndio,
pontos de alarme e extintores portáteis.

Sala de utilidades - possue um tanque para lavagem de material de limpeza, um expurgo em aço inoxidável e
lixeiras para o depósito de resíduo.

Depósito de material limpo - armários e prateleiras para depositar material limpo.
Copa - Um balcão com uma cuba e tampo inoxidável, armário aéreo, microondas, lixeira para acondicionar

resíduo comum, refrigerador, mesa e cadeiras.

Lixeiras - possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente através de etiqueta e da cor
dos sacos plásticos.

Vidraça de proteção - instalado nos postos de trabalho dos escriturários. 
Nos locais destinados aos lavatórios para lavagem das mãos e balcões com tampo inoxidável para lavagem de

materiais existe toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com acionamento por pedal. E
locais destinados aos bebedouros refrigerados existe um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira com
tampa de acionamento por pedal.

c) Condições Ambientais:

Ventilação natural feita através de janelas e artificial por meio de ventilador e exaustores para banheiro.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes tipo tubular embutidas

com proteção de vidro liso ou fosco.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

ESCRITURARIO     2

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    20
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AUXILIAR DE LIMPEZA     2

   26

11.91. 1 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Comunicar os Serviços Terceiros a solicitação de exame efetuadas pelos médicos, receber e organizar
exames;Verificar internações, guias autorizadas, nº de dias, prorrogações, procedimentos, OPME, autorizações entre
outros;Controlar senso diário dos pacientes;

Organizar, preencher e conferir as contas dos pacientes;
Digitar as notas de serviços diariamente. Ex.: Oxigênio, isolamento, nebulização, curativos, entre outros.

Organizar as pastas que devem ser manuseadas pelos médicos e pela equipe de enfermagem; 

Realizar pedidos ao almoxarifado e organizar o material de escritório da unidade;Organizar os prontuários dos
pacientes

Entregar diariamente as contas no faturamento;Entregar prontuários e exames no arquivo médico;Organizar
formulários/documentações da unidade e controle dos mesmos;Encaminhar via sistema as altas;

Dirigir-se a internação quando houver encerramentos de contas e/ou encaminhar familiar paciente IPERGS para
passar PIN PAD também nos encerramentos de contas;Agendar cirúrgias e digitar boletim conforme escala do centro
cirúrgico; Confirmar as cirurgias agendadas junto ao médico. Se for na maternidade confirmar (obstetra, pediatra e
anestesia);Verificar se os documentos (prontuários médicos e dos convênios) estão assinados, montar as contas
conforme processo estabelecido para cada setor: faturamento (conforme exigência do convênio e do Arquivo Médico
(conforme normas do arquivo);

Atender telefone, familiares dos pacientes, quando necessário ligar para as prefeituras acionar ambulância;Dar
cobertura nos setores em que possue função de escriturária, quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão de 08 (oito) horas diárias, com intervalo de 02
(dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.91. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:

Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem; Cuidar de pacientes graves com risco de morte; Organizar, dirigir
os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas; Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis;
Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho; Preparar e administrar medicações; Realizar curativos
especiais como intracatch, flebotomia, desbridamento de feridas; Realizar aspiração traqueal, nasal e oral; Realizar
punção venosa; Retirar pontos; Realizar sondagens gástricas, entéricas; Instalar nutrição parenteral total (NPT); Com
cateter periférico realizar cateterismo vesical de demora e alívio; Auxiliar no transporte de pacientes graves para CTI,
UCOR, Centro Cirúrgico ou exames como RX e Tomografia; Controlar infusão de medicações especiais; Visitar
diariamente os pacientes internados; Encaminhar os pedidos para manutenção e almoxarifado; Fazer as escalas dos
funcionários de enfermagem (mensal e diária de tarefas); Revisar as pastas e evolução diária dos pacientes; Participar
das reuniões quinzenais da chefia de enfermagem; Limpar endocânula metálica da traqueostomia-; Instalar e trocar o
sistema externo de drenagem de tórax em aspiração contínua e simples; Instalar o sistema de pressão venosa central
(PVC); Evoluir as técnicas realizadas e/ou descrever a avaliação do paciente no prontuário do mesmo; Realizar curativos
de maior complexidade; Anotar e comunicar alterações clínicas significativas dos pacientes ao médico; Retirar o cateter
venoso invasivo (intracatch, flebotomia, pic); Realizar punção com cateter de PIC, após treinamento prévio; Desobstruir
sondas gástricas, entéricas e vesicais.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão (esfignomanômetro, estetoscópio), termômetro, bombas de infusão, aparelho
hemoglucoteste (HGT), nebulizador de oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas,
agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, lâmina de bisturi, aspirador portátil ou rede, carro
de emergência. No centro de tratamento intensivo, centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam com frequência
desfibrilador, respirador, monitor cardíaco, oxímetro, aspirador à vácuo e eletrocautério.
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d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
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SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, lençol) evitando a sobrecarga física do funcionário. Sempre que possível solicitar a
ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas
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-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.91. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave; Preparar a
pele do paciente para cirurgia; Preparar o leito; Realizar aspiração oral, traqueal, nasal; Cuidar de pacientes
traqueostomizados (aspiração, higiene, curativo e troca do cadarço); Atender as campainhas dos quartos; Cuidar e
administrar dietas por sondas; Remover sondas gástricas, entérica e vesical; Controlar e cuidar a nutrição parenteral total
(NPT); Colocar sonda retal; Realizar a higiene corporal, oral e couro cabeludo dos pacientes que necessitem deste
cuidado; Preparar e administrar medicações oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea; Participar dos Programas de
Segurança do Trabalho; Preparar e administrar soluções endovenosas com controle da vazão conforme prescrição
médica; Instalar soro para irrigação vesical contínua; Trocar a bolsa de colostomias e medir a drenagens dos drenos;
Realizar controle hídrico quando solicitado; Verificar e anotar a pressão venosa central (PVC); Verificar e anotar sinais
vitais; Acompanhar o paciente na alta hospitalar até a saída do hospital; Executar as atividades determinadas pelo
enfermeiro responsável pela unidade; Cuidar na prevenção de escaras de decúbito; Realizar curativos simples, de menor
complexidade; Aprazar as pastas e evolução diária dos pacientes; Coletar material para exames como urina e fezes;
Retirar abocatch; Trocar fraldas e realizar mudanças de decúbito quando necessário.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, lâmina de bisturi, aspirador portáteis ou rede.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes aos funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller,elvador para transporte de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.91. 4 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar a desinfecção de ambientes regularmente; Realizar a limpeza dos ambientes diariamente; Repor
produtos de higiene como papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido e sacos pláticos para acondicionar os resíduos;
Recolher e transportar os resíduos acondicionados em sacos plásticos e recipientes rigídos nas dependências do
hospital; Realizar a lavagem do depósito de resíduo e expurgo; Higienizar carrinhos e materiais de utensílios; Auxiliar nas
atividades de limpeza na cozinha; Aplicar cera nos pisos; Realizar a limpeza de vidros; Identificar móveis e utensílios com
defeito e encaminhar solicitação ao setor de manutenção.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia da semana, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições ou a jornada de trabalho
poderá ser de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias durante cinco dias da semana, com intervalo
de 02 (dois) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, vassoura, rodo, mangueira, escada, máquina de escovar e encerar o piso, lava jato, aspirador, carro de
transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco. No centro cirúrgico e sala de recuperação utilizam roupas cirúrgicas.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A, Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos),
LEM (Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Gleid
Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda Neutro, Álcool
Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:
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Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e indireta por meio de mãos / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais
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Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

SSapato de SegurançaCA 9128

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Evitar grandes esforços envolvendo punhos na torção do pano, procurar não realizar o giro total do punho e sim
realizar a torção aos poucos.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada
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SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Na limpeza de superfícies acima do nível do piso utilizar escada.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:
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Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.92 SETOR: CENTRO CIRURGICO HCAB

a) Finalidade do Setor:

Composta por cinco salas cirúrgicas, todas devidamente equipadas de acordo com as principais
especialidades como: cirurgia geral, cardiovascular, neurológica, toráxicas, do aparelho digestivo, traumatológicas,
sistema respiratório, urológicas, oftalmológicas, buco-maxilo-facial e outras.

No centro cirúrgico são realizadas cirurgias de alta, média e baixa complexidade de diferentes especialidades,
a nível de internação e ou ambulatorial conforme agenda cirúrgica.

b) Descrição do Setor:

O centro cirúrgico possui uma área de aproximadamente 332,05m² com pé direito de aproximadamente 2,70m,
sendo composto pelos seguintes compartimentos: sala cirúrgica 01:27,11m², sala cirúrgica 02: 28,35m²; sala cirúrgica
03: 28,35m², sala cirúrgica 04: 42,40m², sala cirúrgica 05: 35,51m², sala administrativa: 12,44m² com lavabo:3,19m²,
prescrição médica:8,80m², secretária:5,69m², rouparia:12,46m², área de escovação:6,91m², sala preparação
anestésica:6,91m², posto de enfermagem: 18,91m², depósito de equipamentos: 24,25m², sala de indução anestésica:
14,06m², recepção de paciente 1: 5,48m², recepção paciente 2: 19,81m², vestiário paciente masculino: 6,27m² com
lavabo:3,20m², vestiário paciente feminino:6,27m² com lavabo:3,20m², DML:5,16m², copa:7,32m²; farmácia dividida em
sala de preparação anestésica:6,91m², dispensação de medicamentos: 18,91m² e estoque: 24,25m². E uma área
destinada a vestiários com os seguintes compatimentos: área limpa vestiário feminino:9,90m², wc feminino: 8,96m², área
suja vestiário feminino:9,50m², área limpa vestiário masculino: 6,94m², wc masculino:8,96m², área suja vestiário
masculino:9,50m².

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca, instalação de luminárias, ar condicionado central
e exaustores.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara.
Piso - piso vinílico com cantos arredondados, exceto em alguns banheiros que possuem piso cerâmico.
Janela - janelas de correr em alumínio com vidro liso ou tipo basculante com vidro canelado.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara, com uma

ou duas folhas, sendo que algumas possuem visor com vidro liso.

Banheiro - janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado; piso vinílico com cantos arredondados ou
cerâmico; paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável e com barras de apoio nos banheiros utilizados
pelos pacientes.

As cadeiras utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador
possuem cinco rodízios; altura do assento, braços e encosto regulável; revestimento de material liso, lavável e
impermeável. Todos os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e
impermeável.

As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente, cor dos sacos de acordo
com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcões com cuba e tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, sendo que as pias ou tanques para lavagem das mãos possuem torneiras com
acionamento por pedal, água fria e quente.

Locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa de acionamento por pedal.

Banheiro - janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado; piso vinílico com cantos arredondados ou
cerâmico e paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial se dá por lâmpadas fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

AUXILIAR DE LIMPEZA     1

ENFERMEIRO     2

TECNICO ENFERMAGEM    13

   16

11.92. 1 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:
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Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de
higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós
alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

.Calça, jaleco, vestimenta especial centro cirúrgico, propé, touca

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa
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Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
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Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual ao manusear produtos químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.92. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Dirigir a unidade, planejando, controlando, coordenando e supervisionando a execução de suas atividades.
Realizar a escala mensal e a de atividades diárias. Controlar os índices de infecção evitando os fatores de risco. Realizar
treinamentos. Atualizar as rotinas de serviço. Observar e fazer cumprir regimentos, rotinas e ordens de serviço. Controlar
o uso dos equipamentos como prevenção de quedas e avaliar compra de novos itens.

	Conferir o mapa das cirurgias e determinar a sala para o procedimento a ser realizado e escalar os técnicos
para circular ou instrumentar. Supervisionar a montagem da sala cirurgica, providenciando quando necessário e
conferindo para que esteja completa com todos os instrumentais e equipamentos necessários para cada especialidade.
Solicitar troca de torpedos de gás carbônico e de nitrogênio, testar foco, cauterio antes do inicio do procedimento.
Chamar os pacientes internados e encaminhar para a sala cirurgica e preparar os pacientes externos e encaminhar para
a sala cirurgica com a documentação. Auxiliar o anestesista, puncionar, monitorizar ( colocar aparelho de pressão, ECG,
oximetro) e posicionar o paciente. Fazer a devolução dos materiais pelo sistema para o CME. Auxiliar o médico nos
procedimentos pertinentes e realizar os procedimentos técnicos de sua competência. Delegar ou realizar degermação,
tricotomia e outros . Alcançar materiais no trans operatório. Chamar e encaminhar as solicitações de exames
laboratoriais, exames de culturais, banco de sangue, RX e ECG. Acondicionar , registrar e encaminhar as peças para a
patologia, e realizar entrega para o funcionário da patologia. Junto com o técnico conferir os materiais empregados pela
traumatologia (parafusos, placas, proteses, etc) e delegar ou registrar no laudo e nota de sala. Buscar na farmácia
medicações e materiais solicitados pelo anestesista e pelo cirurgião. Deixar montada sala com os kits da farmácia para
cada cirurgias. Realizar a escala dos técnicos toda a semana da desinfecção do centro cirurgico ( limpeza das
bancadas, armários, mesas, cadeiras, materiais médico hospitalares) . Manter organizado os depositos, arsenal,
conferência da data de validade das esterelização dos materiais cirurgicos. Chamar os pacientes nas unidades para o
procedimento cirurgico. Zelar pelo patrimônio.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vacuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, bomba retorno venoso, manta térmica.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formol, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Azul de Metileno, Álcool Gel, Éter Etílico, Tintura Benjoin, Óxido Nitroso, Dióxido de carbono - CO2, Hélio,
Nitrogênio, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Raios X

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea e ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta de Proteção RadiológicaCA 20269-19186

SÒculos plumbífero

Ações preventivas

-Permanecer nas áreas controladas o menor tempo possível para realização do procedimento.
-Manter uma distância mínima de dois metros do equipamento no momento do disparo do fixe de raios x.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

 828HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Vias respiratórias, cutânea, ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

STanque de lavagem de mãos.

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.
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-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimentação e transporte de paciente

Intensidade/Concentração:

N/A 
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Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SRolo para transferência de pacientes

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentação de pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.92. 3 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

 831HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Conferir o mapa das cirurgias e o local de atuação onde esta escalado para instrumentar ou circular a sala
cirurgica. Montar a sala de cirurgia com os instrumentos e equipamentos específicos para cada especialidade, verificar
torpedos de gás carbônico e de nitrogênio se presentes na sala para o determinado procedimento cirurgico, testar foco,
cauterio antes do inicio do procedimento. Chamar os pacientes internados e encaminhar para a sala cirurgica e preparar
os pacientes externos e encaminhar para a sala cirurgica com a documentação. Auxiliar o anestesista, puncionar,
monitorizar ( colocar aparelho de pressão, ECG, oximetro) e posicionar o paciente, quando escalado para instrumentar
montar a mesa cirurgica, quando ao término recolher o material sujo fazer a contagem do instrumental e encaminhar para
o expurgo. Fazer a devolução dos materiais pelo sistema para o CME. Auxiliar a enfermeira e o médico nos
procedimentos pertinentes. Quando delegado realizar degermação, tricotomia e outros . Alcançar materiais no trans
operatório. Chamar e encaminhar as solicitações de exames laboratoriais, exames de culturais, banco de sangue, RX e
ECG. Acondicionar , registrar e encaminhar as peças para a patologia. Junto com a enfermeira conferir os materiais
empregados pela traumatologia (parafusos, placas, proteses, etc) e registrar no laudo e nota de sala. Apos o termino das
cirurgias recolher os materiais da sala e encaminhar para o arsenal. Buscar na farmácia medicações e materiais
solicitados pelo anestesista e pelo cirurgião. Deixar montada sala com os kits da farmácia para cada cirurgias. No caso
de amputações embalar e encaminhar para o destino escolhido pela família. Realizar toda a semana a desinfecção do
centro cirurgico ( limpeza das bancadas, armários, mesas, cadeiras, materiais médico hospitalares) conforme escala
estabelecida previamente pela enfermeira. Manter organizado os depositos, arsenal, conferência da data de validade das
esterelização dos materiais cirurgicos. Quando necessário buscar os pacientes nas unidades.Zelar pelo patrimônio.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vacuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, bomba de retorno, manta térmica.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine
Tópico, Ácido Acético 5%, Vaselina líquida, Formol, Benzina, Oxigênio, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante
= Riohex 2% , Azul de Metileno, Álcool Gel, Éter Etílico, Tintura Benjoin, Óxido Nitroso, Dióxido de carbono - CO2, Hélio,
Nitrogênio, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Físico Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Radiações Ionizantes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Raios X

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea e ocular

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SVestimenta de Proteção RadiológicaCA 20269-19186

SÒculos plumbífero

Ações preventivas

-Permanecer nas áreas controladas o menor tempo possível para realização do procedimento.
-Manter uma distância mínima de dois metros do equipamento no momento do disparo do feixe de raios x.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Irritação, dor de cabeça, alterações celulares

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

 832HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

STanque de lavagem de mãos.

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
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-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as
medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Movimentação e transporte de paciente

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:
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Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SRolo para transferência de pacientes

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para movimentar pacientes, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.93 SETOR: SALA RECUPERAÇÃO HCAB 

a) Finalidade do Setor:

A sala de recuperação pós anestésica possui nove leitos devidamente equipados com a finalidade de atender a
demanda de recuperação dos pacientes que foram submetidos á procedimentos com anestesia geral, peridural,
raquidiana, bloqueios e analgesia assistida, tanto de tratamento cirúrgicos como de diagnóstico á nível de internação e ou
ambulatorial.

b) Descrição do Setor:
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A sala de recuperação possui uma área de aproximadamente 67,89m² com pé direito de aproximadamente
2,70m, sendo composta pelos seguintes compartimentos: posto de enfermagem:6,00m², expurgo:3,48m², banheiro:
5,88m², sala de atendimento:52,53 m².E uma área destinada a vestiários com os seguintes compatimentos: área limpa
vestiário feminino:9,90m², wc feminino: 8,96m², área suja vestiário feminino:9,50m², área limpa vestiário masculino:
6,94m², wc masculino:8,96m², área suja vestiário masculino:9,50m².

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca, instalação de luminárias, ar condicionado central
e exaustores.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara.
Piso - piso vinílico com cantos arredondados, exceto em alguns locais como os banheiros possuem piso

cerâmico.

Janela - janelas de correr em alumínio com vidro liso ou tipo basculante com vidro canelado.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara, com uma

ou duas folhas, sendo que algumas possuem visor com vidro liso.

Banheiro - janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado; piso vinílico com cantos arredondados ou
cerâmico; paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável e com barras de apoio nos banheiros utilizados
pelos pacientes.

As cadeiras utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador
possuem cinco rodízios; altura do assento, braços e encosto regulável; revestimento de material liso, lavável e
impermeável. Todos os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e
impermeável.

As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente, cor dos sacos de acordo
com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante. 

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcões com cuba e tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, sendo que as pias ou tanques para lavagem das mãos possuem torneiras com
acionamento por pedal, água quente e fira.

Locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa de acionamento por pedal.

Mobiliário - mesas de escritório, armários, estantes com prateleiras e cadeiras giratórias com encosto, assento
e braços regulável. Todos os móveis e almofadados são revestidos de material liso, lavável, impermeável de fácil
higienização e de cor clara.

Ventilação - Natural através de janelas e portas, e artificial por meio de ar condicionado central e exaustores.
Iluminação - Natural por meio de janelas e artificial através de luminárias fluorescentes.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM     4

    4

11.93. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:

Receber plantão dos pacientes; Realizar contagem da medicação e materiais; Revisar as cabeceiras dos
leitos; Revisar aparelhos quanto ao funcionamento e limpeza; Revisar aparelhos quanto ao funcionamento e
limpeza;Organizar prateleiras com papéis e armários repondo roupas e cobertores;Revisar recipiente rigído para coleta de
material perfurocortante;Revisar o número da cama com o número do box; Deixar por escrito camas e aparelhos que
estão com defeito, foram para conserto ou emprestados; Monitorar os aparelhos de ar condicionado para manter a sala
aquecida na recepção dos pacientes; Limpar bancada do expurgo, tesouras, repor propés nos baldes; Encaminhar
material para o Centro de Esterilização Materiais;Rotina de desinfecção semanal e mensal; Avaliar pacientes e executar
técnicas; Designar leitos para as cirurgias da manhã quando houver enfermeira; Colocar colchão piramidal nos leitos
necessários para pacientes idosos e/ou cirurgias longas; Separar orientações escritas dos pacientes externos conforme
cirurgia realizada; Dividir aparelhos conforme o porte da cirurgia; Instalar oxímetro infantil e máscara facial infantil nos
leitos das crianças agendadas pelo boletim; Após a alta de pacientes da sala de recuperação: higienizar aparelhos e
mobiliários usados, revisar conta do paciente antes de fechar e encaminhar para secretária, fechar o horário da alta do
paciente no livro, recolocar papéis necessários para a próxima cirurgia.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, caso de jornada menor a remuneração será
proporcional às horas efetivamente trabalhadas. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os trabalhadores de
turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e 12(doze) em 01(um) dia,
com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, respirador, monitor
cardíaco, oxímetros, aspirador à vácuo e ar comprimido, desfibrilador.

d) Vestimentas:

Calça, blusa, avental, touca, propés.
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e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Oxigênio,
Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030
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SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

- É obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.94 SETOR: CTI HCAB 

a) Finalidade do Setor:

Prestar atendimento a pacientes que necessitam de tratamento intensivo. Possui nove leitos, sendo um
destinados para isolamentos, podendo estes ser protetor, por germe multi-resistente e ou infecto contagioso. No Centro
de Tratamento Intensivo são atendidos os pacientes com grave risco de vida, com agravos da parte clínica e ou cirúrgica,
cirurgias de grande porte, pacientes com politrauma, com queimaduras, com complicações renais e ou crônicas,
insuficiência respiratória aguda ou crônica.

b) Descrição do Setor:

O centro de tratamento intensivo possui uma área de aproximadamente 213,51m² com pé direito de
aproximadamente 2,70m, sendo composto pelos seguintes compartimentos: 08 leitos de tratamento intensivo: 116,01m²,
leito de isolamento com antecâmara:12,28m², posto de enfermagem: 6,00m², prescrição médica:2,25m², banheiro
paciente masculino:4,93m², banheiro paciente feminino:4,93m², circulação:5,85m², quarto de plantão:8,23m² com
banheiro:3,48m², copa:7,32m²; secretaria: 7,32m²; depósito de equipamentos e materiais:3,25m²; rouparia: 13,25m²; sala
de utilidades: 13,25m²; DML: 5,16m².E uma área de aproximadamente 11,68m² destinada a um vestiário masculino com
banheiro de aproximadamente 6,13m², e um vestiário feminino com banheiro de aproximadamente 5,55m². 

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca, instalação de luminárias, ar condicionado central
e exaustores.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara.
Piso - piso vinílico com cantos arredondados, exceto em alguns banheiros que possuem piso cerâmico.
Janela - janelas de correr em alumínio com vidro liso ou tipo basculante com vidro canelado.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara, com uma

ou duas folhas, sendo que algumas possuem visor com vidro liso.

Banheiro - janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado; piso vinílico com cantos arredondados ou
cerâmico; paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável e com barras de apoio nos banheiros utilizados
pelos pacientes.

As cadeiras utilizadas no posto de enfermagem e área de prescrição médica para trabalhos com computador
possuem cinco rodízios; altura do assento, braços e encosto regulável; revestimento de material liso, lavável e
impermeável. Todos os colchões, cadeiras, poltronas e demais almofadados são revestidos de material liso, lavável e
impermeável.

As lixeiras possuem tampa com acionamento por pedal, identificação no recipiente, cor dos sacos de acordo
com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante. 

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcões com cuba e tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido e lixeira com
tampa de acionamento por pedal, sendo que as pias ou tanques para lavagem das mãos possuem torneiras com
acionamento por pedal, água fria e quente.

Locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa com acionamento por pedal.

d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

TECNICO ENFERMAGEM    24

ENFERMEIRO     5

AUXILIAR DE LIMPEZA     3

MEDICO     9

ESCRITURARIO     1

   42

11.94. 1 - TECNICO ENFERMAGEM

a) Atividades Desenvolvidas:
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Realizar cuidados aos pacientes: verificar sinais vitais, administrar medicamentos, fazer higiene oral, curativos,
aspiração, alternância de decúbito, higiene corporal, massagem de conforto, conferir medicações, cabeceira e materiais,
trocar frascos de aspiração e O2; Conferir temperatura e medicações do frigobar, devolução, pedido e lavagem de
materiais; Transportar pacientes para bloco cirúrgico, exames como mamografia, ressonância, neurorradiologia,
radioterapia, endoscopia, raio x, eco; Realizar tricotomia; Remover sondas; Realizar cuidados com colostomia, drenos e
medição das drenagens, controle hídrico, verificação PVC; Acompanhar, auxiliar e realizar atividades solicitadas e
supervisionadas pelo enfermeiro; Encaminhar e acolher os familiares para visitas nos três turnos; Participar de reuniões e
treinamentos mensais e/ou semanal; Cooperar com a limpeza e organização da unidade; Executar atribuições
delegadas; Prestar cuidados aos traqueostomizados; Comunicar ao(à) enfermeiro (a) qualquer alteração dos pacientes;
Monitorizar e executar cuidados na internação do paciente; Zelar pelo cuidado humanizado; Realizar cuidados com
pacientes em uso de quimioterápicos, como troca de fraldas, banho e higiene oral.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeições. 

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, aparelho hemoglucoteste (HGT), nebulizador de
oxigênio e ar comprimido, material para curativo, torpedo de oxigênio, seringas, agulhas, tesoura, desfibrilador, respirador,
monitor cardíaco, oxímetros, foco de luz, lâmina de bisturi.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta, touca.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Clorexidina 0,5%,
Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico
70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-Deverá estar disponível no momento da administração de quimioterapia KIT para extravasamento juntamente

com o macacão e o restante dos equipamentos.
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Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual. 

 841HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:
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N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção individual.
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.94. 2 - ENFERMEIRO

a) Atividades Desenvolvidas:
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Enfermeiro Chefe: Realizar todas as atividades previstas na lei do exercício profissional; coordenação da
equipe, revisão de contas; realização e escalas diárias e mensais dos funcionários , realização de sondagem vesical de
demora e de alívio,gástricas e entéricas e desobstrução das mesmas, punção venosa periférica, realização de todos os
tipos de complexidade, cuidados direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, comunicando qualquer
alteração ao médico plantonista, retirada de pontos e catéteres invasivos, instalação e troca do sistema de drenagem de
tórax em aspiração contínua e simples, realização da evolução do paciente e de todos os procedimentos e alteração
referente ao paciente, instalação de nutrição parenteral total e outras soluções prescritas, preparo de pacientes para o
transporte para exames como tomografia, ressonância, transferência para outra unidade e bloco cirúrgico, administração
de medicamentos quimioterápicos observando possíveis reações, resolução de problemas que possam existir na
unidade, encaminhamento de materiais como respirador, monitores, bombas para conserto, solicitação de materiais de
consumo do almoxarifado e farmácia, aspiração traqueal, nasal e oral, evolução diária dos pacientes e de todas as
intercorrências e procedimentos realizados, reuniões com os funcionários sempre que necessário, instalação de sistema
de pressão venosa central, supervisão direta e indireta dos procedimentos e cuidados de enfermagem.

Enfermeiro:Realizar a passagem de plantão, receber paciente na internação, realizar entrevista com familiar na
internação, instalação de PVC e PIA, instalação de aspiração contínua dreno de tórax e troca de frasco de drenagem,
passagem de SNE e SNG, passagem de sonda vesical sistema fechado e sondagem de alívio, punção de acesso
periférico, aspiração TOT e traqueostomia, supervisão do técnico em enfermagem, evolução paciente, fazer escala turno,
instalação NPT, curativos de maior complexidade e simples, fazer memorando e encaminhar ao destino, administrar
quimioterápicos, retirada pontos FO + retirada de catéteres (mono, duplo, schilling, flebotomia, desobstrução de sonda
SNE e SG, lavagem de sonda vesical, orientar familiares nas visitas, comunicar óbitos ao médico assistente, familiares e
funerária.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40(quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco)dias e
12(doze) em 01(um)dia, com folga de 02(duas)horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Aparelho de pressão, termômetro, bombas de infusão, desfibrilador, respiradores, monitores cardíacos,
oxímetros, aspirador à vacuo, eletro-cautério, material cirúrgico e microscópio, bomba retorno venoso, manta térmica.

d) Vestimentas:

Calça, jaleco, avental manga longa e curta.

e) Produtos químicos utilizados:

Ciclofosfamida, Adriblastina, Flourouracil, Paclitaxel, Cisplatina, Etoposido, Gemcitabina, Topdeno, Citarabina,
Vimblastina, Docetacxel, Carboplastina, Vincristina, Metrotexato, Ifosfamida, Dacarbazina, Carmustina, Bleomicina,
Irinotecano, Ganciclovir, Dactinomicina, Daunorrubicina, Oxaliplatina, Asparaginase, Fludarabina, Rituximab, Mitomicina,
Mitoxantrona, Teniposido, Idarrubicina, Vinorelabina, Álcool etílico, Clorexidina 0,5%, Sabonete líquido, Clorexidina 0,5%,
Peróxido de Hidrogênio = Água Oxigenada, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Vaselina líquida, Oxigênio, Álcool Etílico
70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex 2% , Sabonete Líquido, Álcool Gel, Tintura de Benjoin, PVPI Degermante.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - quimioterápicos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Ocasional/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva Cirúrgica EstérilCA 5760

SVestimenta Tipo AventalCA 21116

SRespirador Carvão AtivadoCA 9356

SÓculos de SegurançaCA 18820

SLuva Proced. Não-cirúrgicaCA 19078

Ações preventivas
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-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal
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SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.
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Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Esforço físico . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-No levantamento, transferência e movimentação de pacientes é necessário o auxílio de meios
mecânicos(cadeira de rodas, roller, elevador para transporte de paciente, lençol) evitando a sobrecarga física do
funcionário. Sempre que possível solicitar a ajuda de um colega para realizar o transporte ou a movimentação.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Distensão, torção

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Perfurocortantes e contato com fluídos corporais. / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.
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Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.94. 3 - AUXILIAR DE LIMPEZA

a) Atividades Desenvolvidas:

Coletar resíduo hospitalar; Limpar e desinfectar utensílios e as dependências do hospital em geral; Limpar os
móveis em geral; Repor papel toalha e sabonete líquido nos banheiros; Realizar pedidos e retirar material de consumo de
higienização no almoxarifado; Buscar panos na lavanderia para limpeza; Retirar as roupas sujas e resíduos dos leitos pós
alta.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Serão 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para
os trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06(seis) horas durante 05(cinco) dias e
12(doze) em 01(um) dia, com folga de 02(duas) horas para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Balde, rodo, escada, máquina de escovar o piso (Low Speed), carro de transporte de material de limpeza.

d) Vestimentas:

.Calça, jaleco, vestimenta especial centro cirúrgico, propé, touca

e) Produtos químicos utilizados:

Sabonete líquido, Hipoclorito de sódio 1%, Cera vero plus (cera em emulsão concentrada para pisos), LEM
(Espuma limpadora instantânes), Twister (removedor de incrustações para sanitários), Detergente neutro, Vaselina
líquida, Gleid Aerossol, Lustra Móveis PolWax, Pasta para limpeza 'Limp Tek', Álcool Etílico 70%, Desinfetante Lavanda
Neutro, Álcool Gel, Cera Acrilica BT12, Removedor de Cera Acrilica BT80, Selador Acrilico BT83, Limpa Vidro Mekal.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Higienização . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SLuva de LátexCA 16312

SSapato PretoCA 26278-9128-18099

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.

-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar . 
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Fonte ou Atividade Geradora:

Contato indireto com o paciente, objetos e materiais

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Cutânea, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SColetor rígido para perfurocortantes

SLixeira plástica com pedal

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SLuva de LátexCA 16312

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SRespirador N95CA 7956

Ações preventivas

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois

do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material perfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5 cm abaixo do bocal.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital, incluindo
periodicamente treinamento sobre gerenciamento de resíduos do hospital, desde a separação ao seu descarte final.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.
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-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Agente ou Fator de Risco:

Movimentos repetitivos . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Nas atividades de limpeza em que necessite um alongamento total de membros superiores, verificar a
possibilidade da utilização de meios que minimizem o esforço, do tipo rodo, escada, etc.

Danos à saúde

Inflamação de articulação, tendão ou músculo

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Escorregões . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Piso de edifício

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SCone de sinalização

SAntiderrapante em degraus de escadas

 850HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.
-Em atividades de limpeza que exceda uma altura superior a 2 metros, é obrigatório o uso do cinto de

segurança.

-Proibido socar o lixo recolhido.
-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos

químicos.

Danos à saúde

Luxação
Fratura

Agente ou Fator de Risco:

Respingo de produtos químicos na região ocular . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / Cutânea, ocular e mucosa

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de SegurançaCA 18820

Ações preventivas

-Obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (respirador, óculos e luvas) ao manipular produtos
químicos.

Danos à saúde

Lesão ocular

Agente ou Fator de Risco:

Queda de Mesmo Nível .

Fonte ou Atividade Geradora:

Atividades de limpeza

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SFita Zebrada

SPlaca indicando piso molhado

SProteção antiderrapante

SCorrimão

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SSapato PretoCA 26278-9128-18099

Ações preventivas

-Na limpeza de piso, sinalizar o local de modo a evitar quedas e escorregões.

Danos à saúde

Luxação
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Fratura

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.94. 4 - MEDICO

a) Atividades Desenvolvidas:

Evolução Médica dos pacientes internados na unidade, verificação de exames de rotina, ajuste de
ventiladores, prescrições médicas, solicitação e acompanhamento de exames de rotina, dentro e fora da unidade;
transporte de pacientes em exames intra hospitalares; procedimentos invasivos, tais como entubações oro traqueal,
punção de acessos venosos centrais (cateteres vasculares, venosos e arteriais); atendimento de intercorrências;
coordenar atividades da equipe multidisciplinar (enfermagem, fisioterapeutas e outros) na unidade; revisão dos
procedimentos e correção de não conformidades; prestar informações a terceiros (autoridades, familiares, outros
profissionais da área de saúde) quando solicitados e quando do interesse da unidade e/ou dos pacientes internados na
unidade; registrar condutas e procedimentos realizados; auxiliar os médicos assistentes dos pacientes internados no
acompanhamento clínico e evolução dos mesmos, condutas e alta quando indicados; responder à Direção Médica do
Hospital quanto ao andamento do serviço; auxiliar médicos da UTI, bem como a atualização dos mesmos conforme novas
diretrizes e consensos médicos; passagem de plantão ao médico substituto com resumo clínico dos pacientes.

b) Organização do Trabalho:

A jornada de trabalho é de 24 (vinte quatro) horas semanais, podendo haver prorrogação ou compensação,
conforme a necessidade do serviço.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Agulhas, cateteres, drenos, sondas, respirador mecânico, tubo orotraqueal, laringoscópico, monitores.

d) Vestimentas:

Avental.

e) Produtos químicos utilizados:

Clorexidina 0,5%, PVPI Tópico = Laboriodine Tópico, Álcool Etílico 70%, Clorexidina 2% Degermante = Riohex
2% , PVPI Degermante, N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Químico Regulamentação: NR-15 Anexo 11

Agente ou Fator de Risco:

Produtos químicos - Trato de pacientes . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / / Cutânea, vias repiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SRespirador Carvão AtivadoCA 448

SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e da validade, e nome do
responsável pela manipulação e fracionamento. Quando o produto não for manipulado, deverá ser mantido a rotulagem do
fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedado a reutilização das embalagens de produtos químicos.
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-Todos os produtos utilizados no setor deverão ser armazenados em locais apropriados e conter cópias das
fichas técnicas.

-O funcionário deverá participar da Capacitação referente ao Risco Químico.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 

Danos à saúde

Intoxicação, dermatites, dermatoses de contato, doenças hepáticas

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Contato direto e indireto com o paciente ou objeto . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Tratamento de pacientes

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

SAcionamento das torneiras por pedal ou cotovelo

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SRespirador N95CA 7956

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo, antes e depois
do uso das mesmas.

-Proibido o uso de adornos, o uso de calçados abertos e o manuseio de lentes de contato no posto de
trabalho.

-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionários sejam tomadas o mais breve possível

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O recipiente destinado para a coleta de material pérfurocortante deverá ser mantido em suporte exclusivo e em

altura que permita a visualização da abertura para o descarte, obedecendo o limite máximo de enchimento que deve ser
de 5cm abaixo do bocal. É proibido socar no descarpack o material que está sendo descartado.

-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:
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N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

Agente ou Fator de Risco:

Trabalho em turno . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Revesamento de turnos

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Em relação ao cumprimento do trabalho no turno noturno, recomenda-se uma rotatividade, ou seja, o
profissional deverá trabalhar no máximo 6 meses a noite, após deverá vir para a escala do dia.

Danos à saúde

Alteração do rítmo biológico

Tipo de Risco: Acidente Regulamentação:

Agente ou Fator de Risco:

Perfurocortante, fluídos corporais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Medicamento, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Intermitente / Direta por gotículas e aerossóis e indireta por meio de mãos, roupas, objetos e
superfícies. / Cutânea, mucosas, vias respiratórias

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SColetor rígido para perfurocortantes

Tipo / CA Eficaz (S/N)EPI's existentes
SÓculos de proteçãoCA 18820-18833

SLuva de proced. Não-CirúrgicaCA 15823-13030

SLuva Cirúrgica EstérilCA 6732-3710

Ações preventivas

-Na ocorrência de acidente com contaminação biológica comunicar a chefia imediata para que seja tomada as
medidas cabíveis referente a notificação do acidente, atendimento médico do funcionário, solicitação de exames médicos
do acidentado e da fonte se for o caso.

-É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
-È obrigatório o uso dos Equipamentos de Proteção Individual(EPI). 
-Uso de dispositivo de segurança nos materiais perfurocortante.

Danos à saúde
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Doenças Infectocontagiosas tais como Influenza/ Influenza H1N1, Aids, Hepatite B e C, Tuberculose,
Escabiose, conjuntivite, Varicela, Meningite Meningocócica (Dados em anexo, fonte CCIH/ HCAA).

Ferida incisa, laceração, ferida contusa, punctura
Lesão ocular

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Apos. especial aos vinte e cinco anos de serviço

11.94. 5 - ESCRITURARIO

a) Atividades Desenvolvidas:

Realizar atendimento ao público, atender telefone, registrar cadastro e abrir atendimento do cliente no
computador, fazer e organizar prontuários, agendamento de consultas.

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo 6 (seis) horas diárias, com intervalo de 15 (quinze) minutos,
durante cinco dias da semana e um plantão de 10 horas com intervalo de 1 (uma) hora para descanso e refeições.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, telefone e material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, touca, propé.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:
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Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

11.95 SETOR: FARMACIA CC HCAB

a) Finalidade do Setor:

Manter estoque e realizar a dispensação de medicamentos e materiais para o consumo do centro cirúrgico.

b) Descrição do Setor:

Farmácia localizada nas dependências do centro cirúrgico possue uma área de aproximadamente 50,07m²
dividida em sala de preparação de anestésico:6,91m², dispensação de medicamentos: 18,91m² e estoque: 24,25m².
Dentro do centro cirúrgico existe uma área destinada a vestiários com os seguintes compatimentos: área limpa vestiário
feminino:9,90m², wc feminino: 8,96m², área suja vestiário feminino:9,50m², área limpa vestiário masculino: 6,94m², wc
masculino:8,96m², área suja vestiário masculino:9,50m².

Teto - concreto armado com rebaixo em gesso na cor branca, instalação de luminárias, ar condicionado central
e exaustores.

Paredes - alvenaria com reboco, massa e tinta na cor clara.
Piso - piso vinílico com cantos arredondados, exceto em alguns banheiros que possuem piso cerâmico.
Janela - janelas de correr em alumínio com vidro liso ou tipo basculante com vidro canelado.
Porta - portas de abrir em madeira revestidas com material liso, lavável, impermeável e de cor clara, com uma

ou duas folhas, sendo que algumas possuem visor com vidro liso.

Os locais que possuem lavatórios para higienização das mãos e/ou balcões com cuba e tampo inoxidável para
higienização de materiais são providos de toalheiro com papel toalha, saboneteira com sabonete líquido, torneiras com
acionamento por pedal e lixeira com tampa de acionamento por pedal.As lixeiras possuem tampa com acionamento por
pedal, identificação no recipiente, cor dos sacos de acordo com o tipo de resíduo acondicionado e o descarte dos
perfurocortantes é feito em coletores rígidos para perfurocortante.

Locais que possuem bebedor são providos de um suporte de plástico para copos descartáveis e uma lixeira
com tampa de acionamento por pedal.

Banheiro - janelas metálicas tipo basculante com vidro canelado; piso vinílico com cantos arredondados ou
cerâmico e paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável.

As cadeiras utilizadas para trabalhos com computador possuem cinco rodízios; altura do assento, braços e
encosto regulável; revestimento de material liso, lavável e impermeável. Todos os colchões, cadeiras, poltronas e demais
almofadados são revestidos de material liso, lavável e impermeável.

c) Condições Ambientais:

A ventilação artificial através de aparelho de ar condicionado.
A iluminação natural por meio de janelas e artificial se dá por lâmpadas fluorescentes.
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d) Quadro Funcional

Função Número de Funcionários

BALC. DE FARMACIA     3

    3

11.95. 1 - BALC. DE FARMACIA

a) Atividades Desenvolvidas:

Abastecer a estufa e o freezer com soro quando necessário, analisar o Boletim Cirúrgico, cadastrar os
pacientes na ausência da secretária do centro cirúrgico ou em caso de urgência/emergência, comparar nota de gastos
com a ficha de anestesia, conferir e repor os kits ao retornarem das salas cirúrgicas, conferir os materiais médicos
transferidos pela farmácia central e almoxarifado, controlar a temperatura e umidade, controlar os vencimentos dos
materiais médicos, digitar os materiais médicos que compõem a nota de sala, dispensar e receber os materiais
consignados, dispensar os materiais médicos para a sala de recuperação, dispensar os materiais médicos para
pacientes em sala cirúrgica, efetuar a saída dos materiais de consumo, encerrar as cirurgias, fracionar os frascos de
anestésicos halogenados, participar de reuniões e treinamentos, preencher planilhas, preparar cadarços em unidades de
um metro e gazes em maço com cinquenta unidades, proceder a desinfecção das prateleiras da Farmácia e dos Kits,
realizar contagem e recontagem de material médico, repor e organizar o estoque do setor e faltas nos kits, separar
material médico para as cirurgias, solicitar os materiais que necessitam de esterilização e encaminhar para o CME.
Solicitar e transferir material médico para outras farmácias e Utilizar os EPI's. 

b) Organização do Trabalho:

Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais ou 13 (treze) os plantões mensais noturnos. Para os
trabalhadores de turnos contínuos poderá ser estabelecido o horário de 06 (seis) horas durante os 05 (cinco) dias e 12
(doze) em 01(um) dia, com folga de 02 (duas) horas para descanso e refeição.

c) Instrumentos, Máquinas e Aparelhos Utilizados:

Computador, leitor ótico, telefone, material de expediente.

d) Vestimentas:

Calça, camisa, blazer e avental.

e) Produtos químicos utilizados:

N/A.

f) Riscos ambientais existentes:

Tipo de Risco: Biológico Regulamentação: NR-15 Anexo 14

Agente ou Fator de Risco:

Germes - Ambiente Hospitalar .

Fonte ou Atividade Geradora:

Ambiente Hospitalar

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

Qualitativa

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / Indireta por aerossóis / Vias respiratórias, mucosas

Medidas de Proteção:

Tipo Eficaz (S/N)EPC's existentes
SToalheiro para papel

SSaboneteira com reservatório

SPia para lavagem das mãos

SLixeira plástica com pedal

Ações preventivas

-O consumo de alimentos só será permitido em locais destinados para esse fim.
-Deverá ser comunicado qualquer acidente ou incidente com material biológico para a chefia de modo que as

medidas referentes ao funcionário sejam tomadas o mais breve possível.

-O funcionário deverá manter as vacinas contra o tétano, difteria e hepatite B atualizadas.
-O funcionário deverá participar assiduamente do programa de capacitação oferecido pelo Hospital de Caridade.

Danos à saúde

Doenças Infectocontagiosas tais como: Influenza, Influenza H1N1 e conjuntivite. (Dados em anexo, fonte CCIH/
HCAA).

 857HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO



Tipo de Risco: Ergonômico Regulamentação: NR-17

Agente ou Fator de Risco:

Posturais . 

Fonte ou Atividade Geradora:

Fonte da lesão, NIC

Intensidade/Concentração:

N/A 

Metodologia utilizada:

N/A

Tipo de Exposição / Via de Transmissão / Via de entrada:

Habitual/Permanente / N/A / N/A

Medidas de Proteção:

Ações preventivas

-Recomenda-se revezamento postural (sentado/em pé). O funcionário deverá evitar ficar muito tempo na mesma
posição, procurando assim, realizar intervalo de descanso.

-Realizar exercícios de alongamento para membros superiores, membros inferiores, coluna cervical e dorsal por
breves períodos, durante a jornada de trabalho.

-Com relação ao mobiliário: cadeiras reguláveis com apoio para os braços assento com bordas arredondas,
com rodinhas para evitar movimentos de rotação de tronco.

-Apoio para os pés.

Danos à saúde

Natureza da lesão, NIC

g) Caracterização das Condições Ambientais de Trabalho:

Segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, em suas Normas Regulamentadoras 15 e 16, e Decreto
3.048, anexo nº 04 item 3.0.1 letra "a", modificado pelo Decreto n°4.882, de 18 de Novembro de 2003.

Atividade Insalubre: em grau médio de acordo com a NR-15 em seu anexo nº 14.

Atividade Perigosa: sem contato

Atividade Especial: Não possui aposentadoria especial

Observação:

As caracterizações acima realizadas são válidas enquanto as condições e o ambiente de trabalho
permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado durante as inspeções realizadas.

12 - AÇÕES PREVENTIVAS / RECOMENDAÇÕES FINAIS

Quanto as medidas de proteção, para prevenir, controlar, neutralizar e/ou eliminar os riscos, recomendamos a
adoção das seguintes medidas:

- medidas de proteção coletiva, como o isolamento, enclausuramento e manutenção das máquinas, e outras medidas
que visem a prevenção, neutralização e//ou eliminação do risco ou agente nocivo, na sua fonte ou trajetória;

- se não forem viáveis as medidas sugeridas acima, recomenda-se a adoção de medidas de caráter administrativo como
afastar do ruído (fisicamente ou redução da jornada de trabalho);

- se não forem viáveis as medidas apresentadas acima, utilizar equipamento de proteção individual - EPI.
Portanto, sempre que forem recomendadas medidas de proteção individual deve-se primeiramente avaliar as

condições de implantação de medidas de proteção coletivas e administrativas.

NR 1 - Disposições gerais:

Cabe ao Empregador, entre outras:
- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
- Elaborar Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados dos possíveis
riscos no ambiente de trabalho;
- Informar aos trabalhadores:

a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;
b) os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;
c) os resultados dos exames médicos e dos exames complementares aos quais os trabalhadores foram submetidos;
d) os resultados de avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho;

NR 4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT:
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Segundo a NR 04, devido o Grau de Risco e o Número de funcionários da empresa, a mesma necessita manter o serviço
de segurança e medicina do trabalho- SESMT. Esta deverá manter o SESMT formado conforme exige a portaria 3214/78 -
NR 04.

NR 04 - QUADRO II - DIMENSIONAMENTO DO SESMT

Grau de Risco 3

Empregados no
Estabelecimento

Téc. Segurança Eng. Segurança Enfermeira MédicoAux. Enfermagem
do Trabalho do Trabalhodo Trabalhodo Trabalhodo Trabalho

Número de Técnicos

50 a 100
101 a 250
251 a 500
501 a 1000

1001 a 2000
2001 a 3500
3501 a 5000

Acima de 5000 *

-
1
2
3
4
6
8
3

-
-
-

1 **
1
1
2
1

-
-
-
-
1
2
1
1

-
-
-
-
-
-
1
-

-
-
-

1**
1
1
2
1

** Tempo parcial mínimo de 3 (três) horas.
* para cada grupo de 4000 ou fração acima de 2000.

Observação:

Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com
mais de 500(quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro do Trabalho em tempo integral.

Composição do SESMT do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo:

Nome Função

DIEGO NUNES MADEIRA TEC. SEG. DO TRABALHO

DULCINEIA ANTUNES DE MELLO DA LUZ TEC. SEG. DO TRABALHO

GUSTAVO BRITO BELTRAME ENG. SEG. TRABALHO

HELIO ANTONIO BELTRAME MEDICO DO TRABALHO

ISABEL GULARTE CASTRO LOTTI MEDICO DO TRABALHO

LAURA EMANUELLI PEREIRA ENFERMEIRO DO TRABALHO

MAURICIO BUSNELLO TEC. SEG. DO TRABALHO

PATRICIA MULLER DOS SANTOS TEC ENFERM TRABALHO

TAMARA KOPP JARDIM TEC. SEG. DO TRABALHO

NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA:

A empresa deverá manter em funcionamento uma CIPA formada por 30 membros, conforme estabelece a NR 05 (Ver
quadros abaixo).

NR 05 - QUADRO I - DIMENSIONAMENTO DA CIPA

GRUPOS *  A
Nº DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO

Nº DE MEMBROS DA CIPA
01001 02500

C 34
EFETIVOS

SUPLENTES

 8

 7

QUADRO II

AGRUPAMENTO DE SETORES ECONÔMICOS PELA CLASSIFICAÇÃO

NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE,

PARA DIMENSIONAMENTO DA CIPA.

GRUPO - C34 - Saúde - 86.10-1

QUADRO III

RELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE,

COM CORRESPONDENTE AGRUPAMENTO PARA DIMENSIONAMENTO DE CIPA.

CNAE GRUPODESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar C34
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NR 6 - Equipamento de proteção individual - EPI:

A Empresa é obrigada a fornecer aos Empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
- Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra
riscos;
- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- Para atender a situações de emergência.

Observação:

Cabe salientar que fica disponível nos setores a todos os profissionais da enfermagem luva e máscara de
procedimento

A NR 06, em seus itens 6.6 e 6.7, estabelece as obrigações do empregador e do empregados, quanto aos
EPIs:

É obrigação do empregador:

- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir seu uso;
- Fornecer ao trabalhador somente EPIs aprovados pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde

no trabalho;

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

É obrigação do empregado:

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre os uso adequado.

Cabe salientar que o empregado deve utilizar calçado fechado para desempenhar suas atividades dentro do
Hospital.

NR 8 - Edificações:

- Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências e nem depressões que prejudiquem a circulação de
pessoas ou a movimentação de materiais(camas, cadeira de rodas, carro de trasporte de materiais ,etc.);
- Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento,
deve-se empregar materiais ou processos antiderrapantes;
- As rampas e escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e
mantidas em perfeito estado de conservação;
- As aberturas nos pisos devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.
- O pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário impermeabilizados e protegidos contra
umidade.

NR 10 - Instalações elétricas:

Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer ao disposto
nesta norma. Recomenda-se periodicamente uma revisão em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de
correções adequado-a ao estabelecido na NR-10, subitem 10.2. Recomenda-se ao profissional que for realizar
manutenção na rede elétrica, curso sobre a NR-10.

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais:
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- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio,
saídas de emergência, etc;
- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distância de, no mínimo, 50 centímetros;
- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência;
- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.
Recomendações para atividades de levantamento e transporte manual de peso:
1- Evitar manejo de cargas acima dos limites máximos recomendados, determinados em função de:

- sexo, faixa etária e postura do trabalhador;
- forma, dimensões e posição relativa da carga;
- freqüência de operações e características gerais do ambiente de trabalho.

2- Utilizar técnicas adequadas em função do tipo de carga a ser manejada;
3- Evitar, dorso curvo para a frente e para trás. A coluna vertebral deve servir de elemento de suporte e nunca como

elemento de articulação;
4- Evitar utilização dos músculos das costas nas operações de movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizamento e

passos em falso;
5- Evitar, quando do manejo de cargas, dar risadas, espirro ou tosse;
6- Evitar movimentos de torção em torno do eixo vertical do corpo;
7- Evitar esforços multiplicadores dos esforços atuantes, advindos de movimentos bruscos, perda de equilíbrio,

deslizamento e passos em falso;
8- Estar adequadamente vestido para evitar contração dos músculos sob a ação do frio, umidade e correntes de ar;

9- Executar exercícios físicos adequados, dosados e ministrados corretamente para fortificar o sistema muscular motor
e do dorso;
10- Afixar cartazes, indicando instruções adequadas para manejo manual de carga;
11- Manter a carga na posição mais próxima possível do eixo vertical do corpo;
12- Procurar distribuir simetricamente a carga;
13- Transportar a carga em posição ereta;
14- Utilizar, quando possível, elementos auxiliares, para diminuir os esforços atuantes e facilitar o manejo da carga;
15- Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível;
16- Utilizar suportes ou plataformas em nível acima da planta dos pés, para operações de levantamento e
descarregamento, visando menores solicitações sobre o corpo;
17- Observar, quando do transporte conjunto de carga, movimentos harmônicos pelo participantes;
18- Evitar arranjo físico inadequado, bem como falta de ordem do local de trabalho como por exemplo: empilhamento
incorreto de materiais, vias de circulação obstruída, pranchas e escadas em más condições, etc.;
19- Evitar posição incorreta dos pés;
20- Posicionar os braços junto ao corpo;
21- Posicionar queixo para dentro nas operações de levantamento de cargas;
22- Utilizar sempre o peso do corpo, de forma a favorecer o manejo da carga;
23- Selecionar adequadamente o pessoal que executar operações no manejo manual de cargas.

NR 12 - Máquinas e Equipamentos:

Recomenda-se a realização de manutenções periódicas nas máquinas e equipamentos do hospital com emissão de
laudos de modo a prevenir problemas e acidentes. Todas as partes móveis das máquinas (polias, correias, eixos,
engrenagens, etc.) onde haja risco de contato físico dos trabalhadores e pontos de agarramento, devem ser protegidas de
modo a evitar acidentes. Todas as manutenções deverão ser executadas com as máquinas paradas, salvo se o
movimento for indispensável à sua realização.

NR 13 - Caldeira e vasos de pressão:

Recomenda-se a realização de Inspeção de Segurança anual nos Vasos de Pressão (compressores de ar e caldeira) ,
conforme a NR-13, por profissional legalmente habilitado, devendo ser emitido o seu respectivo Laudo Técnico.
Toda caldeira e Vasos de pressão deverão possuir, no estabelecimento onde estiver instalada, a seguinte documentação,
devidamente atualizada: "Prontuário da Caldeira", "Prontuário de Vasos de Pressão" contendo as seguintes informações:
código de projeto e ano de edição; especificação dos materiais; procedimentos utilizados na fabricação, montagem,
inspeção final e determinação da PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da
vida útil da caldeira; características funcionais; dados dos dispositivos de segurança; ano de fabricação; categoria da
caldeira.
Além do "Registro de Segurança", "Projeto de Instalação", "Projetos de Alteração ou Reparo" e "Relatórios de
Inspeção"";

NR 17 - Ergonomia:
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Quanto à postura inadequada por permanecer muito tempo em pé ou sentado, recomenda-se que os colaboradores
procurem manter-se na posição anatômica, ou seja, coluna reta de modo a evitar possíveis problemas de coluna; e que
haja alternância entre posição sentada / de pé;
- Os postos de trabalho foram planejados de forma a oferecer as melhores condições ergonômicas possíveis aos
colaboradores, principalmente nas atividades com predominância do trabalho sentado onde as cadeiras são giratória com
acento e encosto ajustáveis.
- condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente,
protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador;
- o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem
executadas;
- a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela,
olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais;
- serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.

- Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto (subitem
17.3.3):
- altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- borda frontal arredondada;
- encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
Em atividades com o computador deve-se: posicionar o monitor 50 a 60 centímetros dos olhos; o topo do monitor deve
estar na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo; a sala deve estar bem iluminada; minimizar os reflexos na tela alterando
a posição do monitor ou das luzes; evitar o ofuscamento; cuidar com luzes incidindo direto sobre os olhos (como
luminárias de mesa); se necessário, utilizar um filtro anti-reflexo na tela do computador; descansos periódicos são
importantes recomenda-se uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados. O uso do computador requer
longos períodos com cabeça, olhos e corpo imóveis, o que costuma ser atigante.
Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho
conforme estabelecido na NR-17, subitem 17.1.2.

NR 23 - Proteção contra incêndio:

Os extintores de incêndio deverão ser distribuídos de acordo com o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio) da empresa.
Inspeção:
Mensalmente deverá ser realizada inspeção visual dos extintores de incêndio, verificando-se seu aspecto externo, os
lacres, os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos.
Localização:
Os extintores deverão ser colocados em local de fácil visualização e acesso e onde haja menos probabilidade de fogo
bloquear o seu acesso, sendo que a parte superior não deverá ser fixada a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores
não deverão ser localizados nas paredes das escadas.
Sinalização:
Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com
bordas amarelas. Severá ser pintada de vermelho uma área de no mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso
embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma.
Treinamento:
Deverão ser feitos periodicamente exercícios de alerta e combate ao fogo, sob a direção de pessoas capazes, como se
fosse um caso real de incêndio
O Hospital de Caridade possui uma Brigada de Incêndio capacitada para agir em situações de Emergência.

NR 24 - Condições sanitárias e de conforto no local de trabalho:

Todas as instalações da empresa (banheiros, cozinhas, etc.) devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e
higiene, conforme estabelece esta norma.
Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, ou seja, imposto o uso
de uniformes ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários individuais observada a separação
dos sexos. Os armários, de aço, madeira, ou outro material de limpeza, deverão ser essencialmente individuais. Sendo
que os funcionários possuem armário em número insuficiente
Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30(trinta) até 300(trezentos) empregados embora não seja exigido o
refeitório, deverão ser assegurados aos trabalhadores, condições suficientes de conforto para a ocasião de refeições.

NR 25 - Resíduos Industriais:

Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco biológico e os resíduos radioativos
deverão ser dispostos com o conhecimento e a aquiescência e auxílio de entidades especializadas/públicas ou
vinculadas e no campo de sua competência. Médio Prazo.
**Oportuno destacar que, nos termos da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, a elaboração de diretrizes técnicas para implementação da Política Nacional de Meio Ambiente; enquanto que
a fiscalização ambiental propriamente dita será implantada, conforme o caso, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -
IBAMA, pelas Secretarias Estaduais do Meio Ambiente ou Órgãos Estaduais de Controle Ambiental.
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NR 26 - Sinalização de segurança:

Sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando
áreas e advertindo contra riscos. Implementação a Médio Prazo.
Os produtos perigosos ou nocivos à saúde deverão ter rotulagem onde deverão ser breves, precisas, redigidas em termos
simples e de fácil compreensão. A linguagem deverá ser prática, não se baseando somente nas propriedades inerentes
ao produto, mas dirigida de modo a evitar os riscos resultantes do uso, manipulação e armazenamento do produto. Os
rótulos deverão constar os seguintes tópicos: Nome técnico do produto, palavra de advertência, indicação de risco,
medidas preventivas, primeiros socorros, instruções especiais, etc.

NR 32 - Segurança e Saúde em Serviços de Saúde:

- Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que
implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo
PCMSO.
- Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida
a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das
mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato
manual.
- Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto- contagiosas devem
conter lavatório em seu interior.
- O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso
das mesmas.
- Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação
médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- O empregador juntamente com o chefe de setor deve vedar:

a) a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;
c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
d) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim;
e) o uso de calçados abertos.

- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas
utilizadas em suas atividades laborais.
- A higienização das vestimentas utilizadas nos serviços de tratamento intensivo deve ser de responsabilidade do
empregador.
- Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis estão à disposição em número suficiente nos postos de
trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. O óculos de proteção deverá ser retirado no
setor de segurança do trabalho da empresa. As máscaras do tipo carvão ativado e N95 deverão ser retiradas com o
responsável do setor.
- O empregador deve:

a) garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho;
b) providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

- O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada,
devendo ser ministrada:

a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos;
b) durante a jornada de trabalho;
c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.

- O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a realização da capacitação através de documentos que
informem a data, o horário, a carga horária, conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do
instrutor e dos trabalhadores envolvidos.
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- Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores
instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de
acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo,
devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho.
- Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes
biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à
CIPA.
- Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo
desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias
- Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. São vedados o
reencape e a desconexão manual de agulhas.
- Da Vacinação:

CA todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra
tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes
biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. A
vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07. Deve ser fornecido ao
trabalhador comprovante das vacinas recebidas.
- Dos Riscos Químicos:

Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de
saúde. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do
responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos
químicos.
- Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador,
devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) as características e as formas de utilização do produto;
b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;
c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;
d) condições e local de estocagem;
e) procedimentos em situações de emergência.

- Uma cópia da ficha deve ser mantida nos locais onde o produto é utilizado.
- O empregador deve destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem
riscos à segurança e saúde do trabalhador. É vedada a realização destes procedimentos em qualquer local que não o
apropriado para este fim.
- Excetuam-se a preparação e associação de medicamentos para administração imediata aos pacientes. O local deve
dispor, no mínimo, de:

a) sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR-26;
b) equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância

estabelecidos nas NR-09 e NR-15 e observando-se os níveis de ação previstos na NR-09;
c) equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer

trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa;
d) chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente;
e) equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos, à disposição dos trabalhadores;
f) sistema adequado de descarte.

- A manipulação ou fracionamento dos produtos químicos deve ser feito por trabalhador qualificado.
- O transporte de produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao
meio ambiente.
- Nos locais onde se utilizam e armazenam produtos inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever
medidas especiais de segurança e procedimentos de emergência.
- As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas.
- Devem ser previstas áreas de armazenamento próprias para produtos químicos incompatíveis.
- Dos Gases Medicinais:

Na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem como na manutenção dos
equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante, desde que compatíveis com as disposições da
legislação vigente. As recomendações do fabricante, em português, devem ser mantidas no local de trabalho à
disposição dos trabalhadores e da inspeção do trabalho.

a) a utilização de equipamentos em que se constate vazamento de gás;
b) submeter equipamentos a pressões superiores àquelas para as quais foram projetados;
c) a utilização de cilindros que não tenham a identificação do gás e a válvula de segurança;
d) a movimentação dos cilindros sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados;
e) a submissão dos cilindros a temperaturas extremas;
f) a utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;
g) o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes;
h) a utilização de cilindros de oxigênio sem a válvula de retenção ou o dispositivo apropriado para impedir o fluxo

reverso;
i) a transferência de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;
j) o transporte de cilindros soltos, em posição horizontal e sem capacetes.
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- Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância
mínima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras
vedadas e resistentes ao fogo.
- Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visível, com caracteres indeléveis
e legíveis, com as seguintes informações:

a) nominação das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operação manutenção do sistema;
b) procedimentos a serem adotados em caso de emergência;
c) número de telefone para uso em caso de emergência;
d) sinalização alusiva a perigo.

- Dos Gases e Vapores Anestésicos:
Todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases ou vapores anestésicos devem ser submetidos à

manutenção corretiva e preventiva, dando-se especial atenção aos pontos de vazamentos para o ambiente de trabalho,
buscando sua eliminação.
- A manutenção consiste, no mínimo, na verificação dos cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, balões,
traquéias, válvulas, aparelhos de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar.
- Os locais onde são utilizados gases ou vapores anestésicos devem ter sistemas de ventilação e exaustão, com o
objetivo de manter a concentração ambiental sob controle, conforme previsto na legislação vigente. Toda trabalhadora
gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos
após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA.
- A sala de raios X deve dispor de:

a) sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante,
acompanhado das inscrições: "raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas".

b) sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de
advertência: "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A sinalização luminosa deve ser acionada
durante os procedimentos radiológicos.
- As portas de acesso das salas com equipamentos de raios X fixos devem ser mantidas fechadas durante as
exposições.
- Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raios X por sala.
- A câmara escura deve dispor de:

a) sistema de exaustão de ar localizado;
b) pia com torneira.

- Todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir diafragma e colimador em condições de funcionamento para
tomada radiográfica.
- Os equipamentos móveis devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros.
- Deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente o paciente e a equipe necessária.
- Dos Resíduos:

Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos:
a) segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos;
b) definições, classificação e potencial de risco dos resíduos;
c) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
d) formas de reduzir a geração de resíduos;
e) conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
f) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
g) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 9191 e
ainda ser:

a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade;
b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com a abertura para baixo;
c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento;

13 - PLANEJAMENTO

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da empresa, o cronograma de execução está
definido a seguir:

AÇÃO TEMPO

Antecipação e reconhecimentos dos riscos ambientais da empresa. Janeiro/2014

Avaliação dos riscos ambientais. Janeiro/2014 à Fevereiro/2014

Implementação das medidades de controle. Março/2014 à Junho/2014

14 - CONCLUSÃO
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Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando-se a necessidade de
avaliações periódicas das atividades e das modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É importante
salientar que a empresa deve assegurar o cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), como atividade permanente.

Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e vida dos trabalhadores deve haver,
necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas
preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, colocamo-nos ao inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao
esclarecimento e eventuais dúvidas e sugere, pelas características da atividade analisada, uma reavaliação deste plano
num prazo de 180 dias.

PPRA - Programa de Prevenção  de Riscos Ambientais

Período: 01/2014 à 12/2014
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I Parte: PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

O presente documento apresentado consta os Riscos Ambientais, características e atividades dos seguintes
setores:

-01.09.01.01 OBRA POLICLINICA
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1 - INTRODUÇÃO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa a preservação da saúde e a integridade física
dos trabalhadores, através de uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais.

O PPRA, tem como finalidade avaliar, classificar, quantificar os agentes ambientais, além de indicar as
alternativas possíveis para o tratamento dos mesmos. Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos riscos
envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa (Hospital) possa prever e programar as ações para controlar,
minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho.

As análises, interpretações e recomendações constantes neste PPRA estão baseadas em dados colhidos
quando da visita às instalações do Hospital. Por este motivo, qualquer modificação de produção, área física e/ou
equipamentos poderá alterar as conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações com o objetivo de
atualização do programa.

Para a viabilização das medidas propostas é necessário, além da análise do programa, a cooperação de todos
aqueles que, direta ou indiretamente, estejam comprometidos com as questões ligadas à Saúde e Segurança do
Trabalho.

2 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Entende-se por Riscos Ambientais os riscos existentes no ambiente de trabalho capazes de causar danos à
saúde do trabalhador, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição.

Os riscos ambientais podem ser classificados como:
Agentes Físicos (NR-15, anexos I a X): todas as formas de energia a que possam estar expostos os

trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não-
ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som;

Agentes Químicos (NR-15 anexos XI a XIII): todas as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que,
pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por
ingestão;

Agentes Biológicos (NR-15 anexo XIV): são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre
outros, que possam vir a causar doenças ao trabalhador;

Agentes Ergonômicos (NR-17): são considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem causam
desconforto ao mesmo, podendo causar danos à sua saúde tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos
excessivos, monotonia e repetitividade e outros fatores que possam levar ao stress físico e/ou psíquico;

Agentes Mecânicos: considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, instalações,
proteções e outras situações de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução do
trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta.

3 - OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1 - Da Obrigatoriedade Legal

O PPRA está baseado na Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994, a qual dá nova redação à Norma
Regulamentadora NR-9, instituída pela Portaria nº 3214 de 08 de julho de 1978, Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

3.2 - Das Fases

Conforme determinação legal, o desenvolvimento deste programa abrangerá as seguintes fases:

3.2.1 - Antecipação

Envolvendo a análise de projetos de novas instalações ou processos de trabalho, ou de modificação dos já
existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para a sua redução ou eliminação.

3.2.2 - Reconhecimento

Envolvendo a identificação dos riscos, das fontes geradoras, das trajetórias, das funções, o tipo de exposição,
o número de trabalhadores envolvidos e dos danos à saúde relacionados aos riscos, bem como das medidas de controle
já existentes.

3.2.3 - Avaliação

Envolvendo medidas de avaliação quantitativa para comprovar a exposição e/ou inexistência dos riscos, para
dimensionar a exposição e fornecer subsídios técnicos para a proposição de medidas de controle.

3.2.4 - Controle

Envolvendo a implementação das medidas necessárias para a eliminação ou minimização dos riscos
ambientais.

O presente relatório especifica as fases a serem exercidas sobre as fontes dos riscos ambientais detectados,
especialmente aqueles que excedem os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 da Portaria 3214/78.

3.3 - Das Responsabilidades
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A Portaria nº 25 de 29 de dezembro de 1994 especifica as responsabilidades do seguinte modo:

3.3.1 - Do Empregador

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou
instituição.

3.3.2 - Dos Trabalhadores

Colaborar e participar na implementação do PPRA, seguindo suas orientações e informar quaisquer alterações
que possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

3.4 - Da Articulação

O PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação
da saúde e integridade física dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) cuja
obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores é dada pela Portaria nº 24 de 29 de
dezembro de 1994 (NR-7).

O PCMSO tem por objetivo realizar avaliações clínicas que permitam diagnosticar os agravos à saúde
relacionados ao trabalho. O PPRA articula-se com o PCMSO de maneira a identificar os riscos que possam originar os
agravos à saúde diagnosticados e sugerir medidas para o seu controle ou eliminação.

Os parâmetros e diretrizes a serem observados na execução deste PPRA podem ser ampliados mediante
negociação coletiva de trabalho.

3.5 - Dos Resultados

As ações propostas neste PPRA, a serem desenvolvidas na empresa, devem ser amplamente divulgadas de
maneira a informar os trabalhadores sobre os riscos nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para permitir a
prevenção e/ou atenuação dos mesmos.

4 - CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL

4.1 - Identificação

Razão Social

Endereço

CNPJ  95.610.887/0001-46

Inscrição Estadual

Atividade CONSTRUCAO

CNAE 8610101

Grau de Risco 3

HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO

AV PRESIDENTE VARGAS 2291

CENTRO 97.015-513

SANTA MARIA RS

ISENTO

Bairro

Cidade

CEP

4.2 - Distribuição dos Funcionários

A Instituição Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de Azevedo" possui atuação centrada em atividades de
atendimento hospitalar. Conta ,atualmente, com 1705 ( UM MIL E SETECENTOS E CINCO ) funcionários distribuídos nos
diversos setores e unidades do hospital.

5 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA EMPRESA

SESMT

Em função do grau de risco e do número de funcionários da Instituição Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de
Azevedo", se faz necessário o funcionamento de um SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do trabalho). Composição do SESMT no Anexo 3.

CIPA

Em função das atividades desenvolvidas e do número de funcionários da Instituição Hospital de Caridade "Dr.
Astrogildo de Azevedo", se faz necessário o funcionamento de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
para atender a NR 5. Composição da CIPA no Anexo 4.

6 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Por solicitação do Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de Azevedo" , através dos profissionais abaixo
relacionados, foi desenvolvido e implantado o PPRA (DOCUMENTO BASE), devendo esta empresa dar continuidade ao
programa, implementando as medidas de controle de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como o seu
monitoramento, conforme preceitua a NR 9 (Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho).
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HELIO ANTONIO BELTRAME
Médico do Trabalho
CRM - 29396

GUSTAVO BRITO BELTRAME
Eng. Segurança do Trabalho
CREA - 136373

7 - RISCOS AMBIENTAIS

A NR 9 conceitua riscos ambientais como sendo "os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são
capazes de causar danos à saúde do trabalhador".

Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos:

Agentes Físicos:

São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, bem como o infra-som e o
ultra-som. Constantes na NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexos Nº 1 a 10.

Agentes Químicos:

São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam
ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Constantes na NR 15, Anexos Nº 11 a 13.

Agentes Biológicos:

São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Constantes na NR 15, Anexo Nº
14.

A NR 15 diz que são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
* Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos Nº 1, 2, 3, 5, 11 e 12;
* Nas atividades mencionadas nos Anexos Nº 6, 13 e 14;
* Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos Nº 7, 8, 9 e 10.

O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional,
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

* 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
* 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
* 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado aquele de grau mais
elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da
insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.

Pode-se citar, ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar presentes no documento-base do
PPRA, tendo em vista sua finalidade prevencionista:

Agentes Ergonômicos:

São considerados aqueles cuja relação do trabalho com o homem causam desconforto ao mesmo, podendo
causar danos à sua saúde, tais como esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e
repetitividade e outros fatores que possam levar ao stress físico e/ou psíquico. Constam na NR 17 - Ergonomia.

Risco de Acidentes:

Considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras situações
de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidentes durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição
ou construção incorreta.

Contudo, a Portaria nº 3.731/90, que retificou a Portaria nº 3.435/90, revogou o Anexo No 4 da NR 15, tornando
o agente ergonômico, como ocorre a nível internacional, não mais caracterizador de atividade desenvolvida sob condições
insalubres, a partir de 23 de fevereiro de 1991.

Os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos, igualmente não são considerados agente
caracterizador de atividade insalubre.

Deve-se esclarecer, ainda, que são consideradas atividades e operações perigosas aquelas constantes dos
Anexos No 1 e 2 da NR 16 - Atividades e operações perigosas, relacionadas com inflamáveis, explosivos e eletricidade.

O exercício do trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de
30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da empresa.

8 - METODOLOGIA DE AÇÃO

Descrição da Ação
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Inicialmente, o PPRA é desenvolvido em três etapas:
* Antecipação e reconhecimento;
* Avaliação quantitativa e monitoramento dos riscos ambientais;
* Implementação das medidas de controle.

Essas três etapas são segmentadas no tempo, quando de suas implantações, mas com o avanço do PPRA
elas tendem a se tornar causa-efeito, entrando em um ciclo fechado de desenvolvimento.

Na primeira etapa, quando aplicáveis, são objetos de análise as instalações, os métodos e processos de
trabalho, bem como as possíveis modificações, visando a identificação dos riscos potenciais, das fontes geradoras e
possíveis trajetórias, das funções e do número de trabalhadores expostos, dos possíveis danos à saúde relacionados aos
riscos, a caracterização das atividades e do tipo de exposição e a obtenção de dados existentes na empresa indicativos
de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho.

Devem ser contempladas entrevistas com os empregados e consulta à área médica; mapas de riscos e
mapeamento de insalubridade e periculosidade existentes serão parte integrante ou servem de parâmetro do PPRA.

Quando não são detectados riscos ambientais, o PPRA se resume à antecipação e ao reconhecimento dos
riscos, registro e divulgação dos dados.

Na segunda etapa, a avaliação quantitativa deve ser realizada para:
* Comprovar o controle ou a inexistência de determinado risco ambiental;
* Dimensionar a exposição dos trabalhadores;
* Subsidiar o equacionamento das medidas de controle;
* Monitorar a eficácia das medidas implementadas.

As avaliações seguem os procedimentos técnicos estabelecidos pela FUNDACENTRO ou pelo NIOSH e
relatam as exposições para cada função específica, identificando posto de trabalho, função analisada, síntese das
principais atividades, riscos ambientais identificados, resultados das medições, conclusões e parecer técnico.

Quando não são identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA se
resume somente ao reconhecimento, conforme estabelece a NR 09, subitem 9.1.2.1.

Na terceira etapa, devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização
ou controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos

limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela
American Conference of Governamental Industrial Higyenists-ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em
negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na
saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

A NR 9 estabelece que as medidas de controle dos riscos ambientais deverão ser adotadas na seguinte ordem
de prioridade:

* Medidas coletivas;
* Medidas administrativas de organização do trabalho;
* Equipamentos de proteção individual.

9 - REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PPRA

9.1 - Registro

Todos os dados serão mantidos arquivados durante, no mínimo, vinte anos, constituindo-se no bando de dados
com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento do PPRA.

9.2 - Manutenção

a) Avaliação periódica para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas estipuladas no
cronograma;

b) Monitoramento periódico para avaliar a eficiência do programa e as medidas de controle implantadas;
c) Controle médico, através dos resultados dos exames, para avaliar a eficácia do programa.

9.3 - Divulgação

Todos os dados estarão a disposição dos empregados, seus representantes legais e órgãos competentes, em
arquivo do SESMT.

As informações sobre o PPRA serão fornecidas aos trabalhadores através de palestra proferidas pelo SESMT
ou outros meios de comunicação interna da empresa.

9.4 - Planejamento

O planejamento anual, metas, prioridades e cronograma de execução será definido pela contratante.

10 - LEVANTAMENTO DOS DADOS
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Para o desenvolvimento do PPRA, foram realizadas inspeções de segurança nas instalações da empresa,
permitindo o levantamento dos riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tendo em vista seu
reconhecimento e adequado controle e proteção. Os dados obtidos nas medições técnicas foram em planilhas, referidas
durante a descrição dos riscos em seus respectivos anexos. O estudo das condições de trabalho na empresa foi
realizado individualmente para cada seção da empresa.

11 -  RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Observação:

As caracterizações acima realizadas são válidas enquanto as condições e o ambiente de trabalho
permanecerem inalterados em relação ao avaliado e informado durante as inspeções realizadas.

12 - AÇÕES PREVENTIVAS / RECOMENDAÇÕES FINAIS

Quanto as medidas de proteção, para prevenir, controlar, neutralizar e/ou eliminar os riscos, recomendamos a
adoção das seguintes medidas:

- medidas de proteção coletiva, como o isolamento, enclausuramento e manutenção das máquinas, e outras medidas
que visem a prevenção, neutralização e//ou eliminação do risco ou agente nocivo, na sua fonte ou trajetória;

- se não forem viáveis as medidas sugeridas acima, recomenda-se a adoção de medidas de caráter administrativo como
afastar do ruído (fisicamente ou redução da jornada de trabalho);

- se não forem viáveis as medidas apresentadas acima, utilizar equipamento de proteção individual - EPI.
Portanto, sempre que forem recomendadas medidas de proteção individual deve-se primeiramente avaliar as

condições de implantação de medidas de proteção coletivas e administrativas.

NR 1 - Disposições gerais:

Cabe ao Empregador, entre outras:
- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
- Elaborar Ordens de Serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados dos possíveis
riscos no ambiente de trabalho;
- Informar aos trabalhadores:

a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;
b) os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;
c) os resultados dos exames médicos e dos exames complementares aos quais os trabalhadores foram submetidos;
d) os resultados de avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho;

NR 4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT:

Segundo a NR 04, devido o Grau de Risco e o Número de funcionários da empresa, a mesma necessita manter o serviço
de segurança e medicina do trabalho- SESMT. Esta deverá manter o SESMT formado conforme exige a portaria 3214/78 -
NR 04.

NR 04 - QUADRO II - DIMENSIONAMENTO DO SESMT

Grau de Risco 3

Empregados no
Estabelecimento

Téc. Segurança Eng. Segurança Enfermeira MédicoAux. Enfermagem
do Trabalho do Trabalhodo Trabalhodo Trabalhodo Trabalho

Número de Técnicos

50 a 100
101 a 250
251 a 500
501 a 1000

1001 a 2000
2001 a 3500
3501 a 5000

Acima de 5000 *

-
1
2
3
4
6
8
3

-
-
-

1 **
1
1
2
1

-
-
-
-
1
2
1
1

-
-
-
-
-
-
1
-

-
-
-

1**
1
1
2
1

** Tempo parcial mínimo de 3 (três) horas.
* para cada grupo de 4000 ou fração acima de 2000.

Observação:

Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com
mais de 500(quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro do Trabalho em tempo integral.

Composição do SESMT do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo:

Nome Função

DIEGO NUNES MADEIRA TEC. SEG. DO TRABALHO

DULCINEIA ANTUNES DE MELLO DA LUZ TEC. SEG. DO TRABALHO
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GUSTAVO BRITO BELTRAME ENG. SEG. TRABALHO

HELIO ANTONIO BELTRAME MEDICO DO TRABALHO

ISABEL GULARTE CASTRO LOTTI MEDICO DO TRABALHO

LAURA EMANUELLI PEREIRA ENFERMEIRO DO TRABALHO

MAURICIO BUSNELLO TEC. SEG. DO TRABALHO

PATRICIA MULLER DOS SANTOS TEC ENFERM TRABALHO

TAMARA KOPP JARDIM TEC. SEG. DO TRABALHO

NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA:

A empresa deverá manter em funcionamento uma CIPA formada por 30 membros, conforme estabelece a NR 05 (Ver
quadros abaixo).

NR 05 - QUADRO I - DIMENSIONAMENTO DA CIPA

GRUPOS *  A
Nº DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO

Nº DE MEMBROS DA CIPA
01001 02500

C 34
EFETIVOS

SUPLENTES

 8

 7

QUADRO II

AGRUPAMENTO DE SETORES ECONÔMICOS PELA CLASSIFICAÇÃO

NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE,

PARA DIMENSIONAMENTO DA CIPA.

GRUPO - C34 - Saúde - 86.10-1

QUADRO III

RELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE,

COM CORRESPONDENTE AGRUPAMENTO PARA DIMENSIONAMENTO DE CIPA.

CNAE GRUPODESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar C34

NR 6 - Equipamento de proteção individual - EPI:

A Empresa é obrigada a fornecer aos Empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
- Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra
riscos;
- Enquanto medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- Para atender a situações de emergência.

Observação:

Cabe salientar que fica disponível nos setores a todos os profissionais da enfermagem luva e máscara de
procedimento

A NR 06, em seus itens 6.6 e 6.7, estabelece as obrigações do empregador e do empregados, quanto aos
EPIs:

É obrigação do empregador:

- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir seu uso;
- Fornecer ao trabalhador somente EPIs aprovados pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde

no trabalho;

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

É obrigação do empregado:

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre os uso adequado.
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Cabe salientar que o empregado deve utilizar calçado fechado para desempenhar suas atividades dentro do
Hospital.

NR 8 - Edificações:

- Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências e nem depressões que prejudiquem a circulação de
pessoas ou a movimentação de materiais(camas, cadeira de rodas, carro de trasporte de materiais ,etc.);
- Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento,
deve-se empregar materiais ou processos antiderrapantes;
- As rampas e escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e
mantidas em perfeito estado de conservação;
- As aberturas nos pisos devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.
- O pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário impermeabilizados e protegidos contra
umidade.

NR 10 - Instalações elétricas:

Todas as máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica deverão ter aterramento, devendo obedecer ao disposto
nesta norma. Recomenda-se periodicamente uma revisão em toda a rede elétrica, verificando pontos que necessitem de
correções adequado-a ao estabelecido na NR-10, subitem 10.2. Recomenda-se ao profissional que for realizar
manutenção na rede elétrica, curso sobre a NR-10.

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais:

- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio,
saídas de emergência, etc;
- O material empilhado deverá ficar afastado da estrutura lateral a uma distância de, no mínimo, 50 centímetros;
- A disposição dos materiais não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência;
- O armazenamento deverá obedecer a requisitos de segurança para cada tipo de material.
Recomendações para atividades de levantamento e transporte manual de peso:
1- Evitar manejo de cargas acima dos limites máximos recomendados, determinados em função de:

- sexo, faixa etária e postura do trabalhador;
- forma, dimensões e posição relativa da carga;
- freqüência de operações e características gerais do ambiente de trabalho.

2- Utilizar técnicas adequadas em função do tipo de carga a ser manejada;
3- Evitar, dorso curvo para a frente e para trás. A coluna vertebral deve servir de elemento de suporte e nunca como

elemento de articulação;
4- Evitar utilização dos músculos das costas nas operações de movimentos bruscos, perda de equilíbrio, deslizamento e

passos em falso;
5- Evitar, quando do manejo de cargas, dar risadas, espirro ou tosse;
6- Evitar movimentos de torção em torno do eixo vertical do corpo;
7- Evitar esforços multiplicadores dos esforços atuantes, advindos de movimentos bruscos, perda de equilíbrio,

deslizamento e passos em falso;
8- Estar adequadamente vestido para evitar contração dos músculos sob a ação do frio, umidade e correntes de ar;

9- Executar exercícios físicos adequados, dosados e ministrados corretamente para fortificar o sistema muscular motor
e do dorso;
10- Afixar cartazes, indicando instruções adequadas para manejo manual de carga;
11- Manter a carga na posição mais próxima possível do eixo vertical do corpo;
12- Procurar distribuir simetricamente a carga;
13- Transportar a carga em posição ereta;
14- Utilizar, quando possível, elementos auxiliares, para diminuir os esforços atuantes e facilitar o manejo da carga;
15- Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível;
16- Utilizar suportes ou plataformas em nível acima da planta dos pés, para operações de levantamento e
descarregamento, visando menores solicitações sobre o corpo;
17- Observar, quando do transporte conjunto de carga, movimentos harmônicos pelo participantes;
18- Evitar arranjo físico inadequado, bem como falta de ordem do local de trabalho como por exemplo: empilhamento
incorreto de materiais, vias de circulação obstruída, pranchas e escadas em más condições, etc.;
19- Evitar posição incorreta dos pés;
20- Posicionar os braços junto ao corpo;
21- Posicionar queixo para dentro nas operações de levantamento de cargas;
22- Utilizar sempre o peso do corpo, de forma a favorecer o manejo da carga;
23- Selecionar adequadamente o pessoal que executar operações no manejo manual de cargas.

NR 12 - Máquinas e Equipamentos:
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Recomenda-se a realização de manutenções periódicas nas máquinas e equipamentos do hospital com emissão de
laudos de modo a prevenir problemas e acidentes. Todas as partes móveis das máquinas (polias, correias, eixos,
engrenagens, etc.) onde haja risco de contato físico dos trabalhadores e pontos de agarramento, devem ser protegidas de
modo a evitar acidentes. Todas as manutenções deverão ser executadas com as máquinas paradas, salvo se o
movimento for indispensável à sua realização.

NR 13 - Caldeira e vasos de pressão:

Recomenda-se a realização de Inspeção de Segurança anual nos Vasos de Pressão (compressores de ar e caldeira) ,
conforme a NR-13, por profissional legalmente habilitado, devendo ser emitido o seu respectivo Laudo Técnico.
Toda caldeira e Vasos de pressão deverão possuir, no estabelecimento onde estiver instalada, a seguinte documentação,
devidamente atualizada: "Prontuário da Caldeira", "Prontuário de Vasos de Pressão" contendo as seguintes informações:
código de projeto e ano de edição; especificação dos materiais; procedimentos utilizados na fabricação, montagem,
inspeção final e determinação da PMTA; conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da
vida útil da caldeira; características funcionais; dados dos dispositivos de segurança; ano de fabricação; categoria da
caldeira.
Além do "Registro de Segurança", "Projeto de Instalação", "Projetos de Alteração ou Reparo" e "Relatórios de
Inspeção"";

NR 17 - Ergonomia:

Quanto à postura inadequada por permanecer muito tempo em pé ou sentado, recomenda-se que os colaboradores
procurem manter-se na posição anatômica, ou seja, coluna reta de modo a evitar possíveis problemas de coluna; e que
haja alternância entre posição sentada / de pé;
- Os postos de trabalho foram planejados de forma a oferecer as melhores condições ergonômicas possíveis aos
colaboradores, principalmente nas atividades com predominância do trabalho sentado onde as cadeiras são giratória com
acento e encosto ajustáveis.
- condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente,
protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador;
- o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem
executadas;
- a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela,
olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais;
- serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.

- Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto (subitem
17.3.3):
- altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- borda frontal arredondada;
- encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
Em atividades com o computador deve-se: posicionar o monitor 50 a 60 centímetros dos olhos; o topo do monitor deve
estar na altura dos olhos ou ligeiramente abaixo; a sala deve estar bem iluminada; minimizar os reflexos na tela alterando
a posição do monitor ou das luzes; evitar o ofuscamento; cuidar com luzes incidindo direto sobre os olhos (como
luminárias de mesa); se necessário, utilizar um filtro anti-reflexo na tela do computador; descansos periódicos são
importantes recomenda-se uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados. O uso do computador requer
longos períodos com cabeça, olhos e corpo imóveis, o que costuma ser atigante.
Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho
conforme estabelecido na NR-17, subitem 17.1.2.

NR 23 - Proteção contra incêndio:

Os extintores de incêndio deverão ser distribuídos de acordo com o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio) da empresa.
Inspeção:
Mensalmente deverá ser realizada inspeção visual dos extintores de incêndio, verificando-se seu aspecto externo, os
lacres, os manômetros e os bicos das válvulas se não estão entupidos.
Localização:
Os extintores deverão ser colocados em local de fácil visualização e acesso e onde haja menos probabilidade de fogo
bloquear o seu acesso, sendo que a parte superior não deverá ser fixada a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores
não deverão ser localizados nas paredes das escadas.
Sinalização:
Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com
bordas amarelas. Severá ser pintada de vermelho uma área de no mínimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso
embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma.
Treinamento:
Deverão ser feitos periodicamente exercícios de alerta e combate ao fogo, sob a direção de pessoas capazes, como se
fosse um caso real de incêndio
O Hospital de Caridade possui uma Brigada de Incêndio capacitada para agir em situações de Emergência.
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NR 24 - Condições sanitárias e de conforto no local de trabalho:

Todas as instalações da empresa (banheiros, cozinhas, etc.) devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e
higiene, conforme estabelece esta norma.
Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca de roupas, ou seja, imposto o uso
de uniformes ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários individuais observada a separação
dos sexos. Os armários, de aço, madeira, ou outro material de limpeza, deverão ser essencialmente individuais. Sendo
que os funcionários possuem armário em número insuficiente
Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30(trinta) até 300(trezentos) empregados embora não seja exigido o
refeitório, deverão ser assegurados aos trabalhadores, condições suficientes de conforto para a ocasião de refeições.

NR 25 - Resíduos Industriais:

Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco biológico e os resíduos radioativos
deverão ser dispostos com o conhecimento e a aquiescência e auxílio de entidades especializadas/públicas ou
vinculadas e no campo de sua competência. Médio Prazo.
**Oportuno destacar que, nos termos da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, a elaboração de diretrizes técnicas para implementação da Política Nacional de Meio Ambiente; enquanto que
a fiscalização ambiental propriamente dita será implantada, conforme o caso, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -
IBAMA, pelas Secretarias Estaduais do Meio Ambiente ou Órgãos Estaduais de Controle Ambiental.

NR 26 - Sinalização de segurança:

Sinalização de segurança com objetivo de prevenir acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando
áreas e advertindo contra riscos. Implementação a Médio Prazo.
Os produtos perigosos ou nocivos à saúde deverão ter rotulagem onde deverão ser breves, precisas, redigidas em termos
simples e de fácil compreensão. A linguagem deverá ser prática, não se baseando somente nas propriedades inerentes
ao produto, mas dirigida de modo a evitar os riscos resultantes do uso, manipulação e armazenamento do produto. Os
rótulos deverão constar os seguintes tópicos: Nome técnico do produto, palavra de advertência, indicação de risco,
medidas preventivas, primeiros socorros, instruções especiais, etc.

NR 32 - Segurança e Saúde em Serviços de Saúde:
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- Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que
implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo
PCMSO.
- Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida
a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das
mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato
manual.
- Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto- contagiosas devem
conter lavatório em seu interior.
- O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso
das mesmas.
- Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação
médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- O empregador juntamente com o chefe de setor deve vedar:

a) a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;
c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
d) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim;
e) o uso de calçados abertos.

- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas
utilizadas em suas atividades laborais.
- A higienização das vestimentas utilizadas nos serviços de tratamento intensivo deve ser de responsabilidade do
empregador.
- Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis estão à disposição em número suficiente nos postos de
trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. O óculos de proteção deverá ser retirado no
setor de segurança do trabalho da empresa. As máscaras do tipo carvão ativado e N95 deverão ser retiradas com o
responsável do setor.
- O empregador deve:

a) garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho;
b) providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos.

- O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada,
devendo ser ministrada:

a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos;
b) durante a jornada de trabalho;
c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.

- O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a realização da capacitação através de documentos que
informem a data, o horário, a carga horária, conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do
instrutor e dos trabalhadores envolvidos.
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- Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores
instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de
acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo,
devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho.
- Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes
biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à
CIPA.
- Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo
desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias
- Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. São vedados o
reencape e a desconexão manual de agulhas.
- Da Vacinação:

CA todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra
tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes
biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. A
vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07. Deve ser fornecido ao
trabalhador comprovante das vacinas recebidas.
- Dos Riscos Químicos:

Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de
saúde. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por
etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do
responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos
químicos.
- Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador,
devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) as características e as formas de utilização do produto;
b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;
c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;
d) condições e local de estocagem;
e) procedimentos em situações de emergência.

- Uma cópia da ficha deve ser mantida nos locais onde o produto é utilizado.
- O empregador deve destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem
riscos à segurança e saúde do trabalhador. É vedada a realização destes procedimentos em qualquer local que não o
apropriado para este fim.
- Excetuam-se a preparação e associação de medicamentos para administração imediata aos pacientes. O local deve
dispor, no mínimo, de:

a) sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR-26;
b) equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância

estabelecidos nas NR-09 e NR-15 e observando-se os níveis de ação previstos na NR-09;
c) equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer

trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa;
d) chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente;
e) equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos, à disposição dos trabalhadores;
f) sistema adequado de descarte.

- A manipulação ou fracionamento dos produtos químicos deve ser feito por trabalhador qualificado.
- O transporte de produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao
meio ambiente.
- Nos locais onde se utilizam e armazenam produtos inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever
medidas especiais de segurança e procedimentos de emergência.
- As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas.
- Devem ser previstas áreas de armazenamento próprias para produtos químicos incompatíveis.
- Dos Gases Medicinais:

Na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem como na manutenção dos
equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante, desde que compatíveis com as disposições da
legislação vigente. As recomendações do fabricante, em português, devem ser mantidas no local de trabalho à
disposição dos trabalhadores e da inspeção do trabalho.

a) a utilização de equipamentos em que se constate vazamento de gás;
b) submeter equipamentos a pressões superiores àquelas para as quais foram projetados;
c) a utilização de cilindros que não tenham a identificação do gás e a válvula de segurança;
d) a movimentação dos cilindros sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados;
e) a submissão dos cilindros a temperaturas extremas;
f) a utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;
g) o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes;
h) a utilização de cilindros de oxigênio sem a válvula de retenção ou o dispositivo apropriado para impedir o fluxo

reverso;
i) a transferência de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;
j) o transporte de cilindros soltos, em posição horizontal e sem capacetes.
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- Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância
mínima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras
vedadas e resistentes ao fogo.
- Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visível, com caracteres indeléveis
e legíveis, com as seguintes informações:

a) nominação das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operação manutenção do sistema;
b) procedimentos a serem adotados em caso de emergência;
c) número de telefone para uso em caso de emergência;
d) sinalização alusiva a perigo.

- Dos Gases e Vapores Anestésicos:
Todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases ou vapores anestésicos devem ser submetidos à

manutenção corretiva e preventiva, dando-se especial atenção aos pontos de vazamentos para o ambiente de trabalho,
buscando sua eliminação.
- A manutenção consiste, no mínimo, na verificação dos cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, balões,
traquéias, válvulas, aparelhos de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar.
- Os locais onde são utilizados gases ou vapores anestésicos devem ter sistemas de ventilação e exaustão, com o
objetivo de manter a concentração ambiental sob controle, conforme previsto na legislação vigente. Toda trabalhadora
gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos
após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA.
- A sala de raios X deve dispor de:

a) sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante,
acompanhado das inscrições: "raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas".

b) sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de
advertência: "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A sinalização luminosa deve ser acionada
durante os procedimentos radiológicos.
- As portas de acesso das salas com equipamentos de raios X fixos devem ser mantidas fechadas durante as
exposições.
- Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raios X por sala.
- A câmara escura deve dispor de:

a) sistema de exaustão de ar localizado;
b) pia com torneira.

- Todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir diafragma e colimador em condições de funcionamento para
tomada radiográfica.
- Os equipamentos móveis devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros.
- Deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente o paciente e a equipe necessária.
- Dos Resíduos:

Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos:
a) segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos;
b) definições, classificação e potencial de risco dos resíduos;
c) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
d) formas de reduzir a geração de resíduos;
e) conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
f) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
g) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 9191 e
ainda ser:

a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade;
b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com a abertura para baixo;
c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento;

13 - PLANEJAMENTO

De acordo com o planejamento anual, as metas e as prioridades da empresa, o cronograma de execução está
definido a seguir:

AÇÃO TEMPO

Antecipação e reconhecimentos dos riscos ambientais da empresa. Janeiro/2014

Avaliação dos riscos ambientais. Janeiro/2014 à Fevereiro/2014

Implementação das medidades de controle. Março/2014 à Junho/2014

14 - CONCLUSÃO
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Buscando atender às determinações legais, conclui-se o presente trabalho salientando-se a necessidade de
avaliações periódicas das atividades e das modificações propostas de maneira a identificar novos riscos. É importante
salientar que a empresa deve assegurar o cumprimento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), como atividade permanente.

Para a melhoria das condições de trabalho, produtividade e vida dos trabalhadores deve haver,
necessariamente a boa vontade e solidariedade entre os envolvidos e para o sucesso da implantação de medidas
preventivas é importante que todos acreditem nelas.

Para tanto, colocamo-nos ao inteiro dispor para toda e qualquer assessoria técnica legal que vise ao
esclarecimento e eventuais dúvidas e sugere, pelas características da atividade analisada, uma reavaliação deste plano
num prazo de 180 dias.

Santa Maria, 1 de Janeiro de 2014

GUSTAVO BRITO BELTRAME

Eng. Segurança do Trabalho

CREA 136373

____________________________________________________________

HELIO ANTONIO BELTRAME

Médico do Trabalho

CRM 29396

____________________________________________________________
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